
 

 

 

  

 

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

  เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา    

            โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คำนำ

  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรฉบับนี้ เปนเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔ จัดทำเพื่อเปนกรอบและทิศทาง ในการจัดกิจกรรม

การเร ียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพผู  เร ียนระดับชั ้นประถมศึกษาปที ่   ๑ ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ใหตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร โดยพิจารณาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มีองคประกอบ ดังตอไปนี้

- วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค

- สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู

- คุณภาพผูเรียน

- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง

- โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

- คำอธิบายรายวิชา

- โครงสรางรายวิชา

- สื่อ/แหลงเรียนรู

- การวัดและประเมินผลการเรียนรู

  คณะผูจัดทําขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตรฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนตอการจัด 
การเรียนรูใหกับผูเรียนตอไป

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

คณะผูจัดทำ 
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สาระสำคัญ

  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนบ้านท่าข่อย  พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
จัดทำขึ้นตามมาตรฐานตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ที่มุ งหวังใหผู เรียนไดเรียนรูมีทักษะที่จำเปน 
สำหรับการเรียนรูในศตวรรษ ที่ ๒๑ เปนสำคัญ คือ เตรียมผูเรียนใหมีทกั ษะดานการคิดวิเคราะห การคิดอยาง 
มีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยี การสื่อสารและการรวมมือสอดคลองกับ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความรูทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่เจริญกาวหนา โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้

  ๑. จำนวนและพีชคณิต เรียนรูเกี่ยวกับ ระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริงอัตราสวน รอย 
ละ การประมาณคา  การแกปญหาเกี่ยวกับจำนวน การใชจำนวนในชีวิตจริง แบบรูปความสัมพันธ ฟงกชัน 
เซต ตรรกศาสตร นิพจน เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ย และมูลคา ของเงิน 
ลำดับและอนุกรม และการนำความรูเกี่ยวกับจำนวนและพีชคณิตไปใชในสถานการณตาง ๆ

  ๒. การวัดและเรขาคณิต เรียนรูเกี่ยวกับความยาว  ระยะทาง น้ำหนัก พื้นที่  ปริมาตรและความจุ 
เงินและเวลา หนวยวัดระบบตาง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิต และ 
สมบัติของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทาง 
เรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน และการนำความรูเก่ียวกับการวัด และเรขาคณิตไปใช 
ในสถานการณตาง ๆ

  ๓. สถิติและความนาจะเปน เรียนรูเกี่ยวกับ การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูลการ 
คำนวณคาสถิติ การนำเสนอและแปลผลสำหรับขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  หลักการนับ เบื้องตนความ

นาเปน การใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตาง ๆ และชวยในการตัดสินใจ

วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงค

วิสัยทัศน
  จัดการเรียนรูคณิตศาสตรมุงฝกฝนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา อยางเปนระบบ 

สรางสรรค มีเหตุผล สรางองคความรูไดอยางเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ

พันธกิจ
  ๑. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ึนพื้นฐาน

๒. สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ และการแกปญหา

๓. มีสื่อและและอุปกรณการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 
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 ๔. จัดสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศเอ้ือตอการศึกษาคนควาหาความรู 

 ๕. ปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

 ๖. สงเสริมและสนับสนุนนักเรียนใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ 

 ๗. สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ตลอดจนการนำ 

สื่อเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

เปาประสงค  
     ผู เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ทำงานอยางเปนระบบ มีทักษะดานการคิดคำนวณ              

มีระเบียบวินัย รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณาญาณ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง และสามารถอยูรวมใน

สังคมอยางมีความสุข 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอนัพึงประสงค 
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมใน การใชภาษา

ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ

ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและ             

ลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจน

การเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

 ๒.  ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด             

อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 ๓.  ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ              

ที ่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการ

ปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคม

และสิ่งแวดลอม 

 ๔.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชใน           

การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทำงาน และการอยูรวมกันใน

สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยาง

เหมาะสม การมีเหตุผล กตัญูกตเวที การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม 

และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน การรักและภูมิใจในความเปน

ไทยและรักษทองถิ่น   
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 ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยี ดานตาง ๆ 

และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

 ๒. ซื่อสัตยสุจริต 

 ๓. มีวินัย 

 ๔. ใฝเรียนรู 

 ๕. อยูอยางพอเพียง 

 ๖. มุงมั่นในการทำงาน 

 ๗. รักความเปนไทย 

 ๘. มีจิตสาธารณะ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต 
 มาตรฐาน ค ๑.๑  เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวนการดำเนินการของ

จำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช 

 มาตรฐาน ค ๑.๒  เขาใจและวิเคราะหแบบรูปความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรมและนำไปใช 

 มาตรฐาน ค ๑.๓  ใชนิพจน สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหา             

ที่กำหนดให 

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค ๒.๑  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดและ

นำไปใช 

 มาตรฐาน ค ๒.๒ เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต  ความสัมพันธระหวาง

รูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช 

สาระที่ ๓  สถิติและความนาจะเปน 
 มาตรฐาน ค ๓.๑   เขาใจกระบวนการทางสถิติและใชความรูทางสถิติในการแกปญหา  

 มาตรฐาน ค ๓.๒   เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนำไปใช 

 

 



๔ 

 

 

 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเปนความสามารถที่จะนำความรูไปประยุกตใชในการเรียนรู

สิ ่งตาง ๆ เพื ่อใหไดมาซึ ่งความรู  และประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตรที่จำเปน และตองการพัฒนาใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ไดแกความสามารถตอไปนี ้

 ๑. การแกปญหา เปนความสามารถในการทำความเขาใจปญหา คิดวิเคราะห วางแผนแกปญหา 

และเลือกใชวิธีการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง 

 ๒. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร เปนความสามารถในการใชรูปภาษาและ

สัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสารสื่อความหมาย สรุปผลและนำเสนอไดอยาง ถูกตอง ชัดเจน  

 ๓.  การเชื่อมโยง เปนความสามารถในการใชความรูทางคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการ เรียนรู

คณิตศาสตรเนื้อหาตาง ๆ หรือศาสตรอื่น ๆ และนำไปใชในชีวิตจริง  

 ๔.  การใหเหตุผล เปนความสามารถในการใหเหตุผล รับฟงและใหเหตุผลสนับสนุนหรือโตแยง           

เพื่อนำไปสูการสรุป โดยมีขอเท็จจริงทางคณิตศาสตรรองรับ  

 ๕.  การคิดสรางสรรค เปนความสามารถในการขยายแนวคิดที่มีอยูเดิม หรือสรางแนวคิดใหมเพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาองคความรู 

คุณภาพผูเรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 
 ๑. อาน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ มีความรูเชิงจำนวน                

มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ 

 ๒. มีความรูสึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับเศษสวนที่ไมเกิน ๑ มีทักษะการบวก การลบ เศษสวนที่ตัวสวน

เทากัน และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ 

 ๓. คาดคะเนและวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใชเครื่องมือและหนวยที่เหมาะสม 

บอกเวลา บอกจำนวนเงิน และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ  

 ๔. จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี ่ยม วงกลม วงรี ทรงสี ่เหลี ่ยมมุมฉาก ทรงกลม

ทรงกระบอก และกรวย เขียนรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรีโดยใชแบบของรูป ระบุรูปเรขาคณิต ที่มีแกน

สมมาตรและจานวนแกนสมมาตร และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ 

 ๕. อานและเขียนแผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียวและนำไปใชในสถานการณตาง ๆ  

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

 ๑. อาน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ เศษสวน ทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง อัตราสวน 

และรอยละ มีความรูสึกเชิงจำนวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร ประมวลผลลัพธ และนำไปใช 

ในสถานการณตาง ๆ  



๕ 

 

 

 

 ๒. อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปเรขาคณิต 

สรางรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม หาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และนำไปใช             

ในสถานการณตาง ๆ  

 ๓. นำเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิแทง ใชขอมูลจากแผนภูมิแทง แผนภูมิรูปวงกลม ตารางสองทาง 

และกราฟเสนในการอธิบายเหตุการณตาง ๆ และตัดสินใจ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 

สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลที่

เกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ 

 

๑. บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆ แสดงสิ่งตาง ๆตาม

จำนวนที่กำหนด อานและเขียนตัวเลขฮินด ู          

อารบิก ตัวเลขไทย  แสดงจำนวนนับไมเกิน 

๑๐๐ และ ๐ 

๒. เปรียบเทียบจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ ๐ 

โดยใชเครื่องหมาย    = ≠ > < 

๓. เรียงลำดับจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ ๐ 

ตั้งแต ๓ ถึง ๕ จำนวน 

จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ 

-  การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ 

-  การอานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย

แสดงจำนวน 

-  การแสดงจำนวนนับไมเกิน ๒๐ ในรูปความสัมพันธ

ของจำนวนแบบสวนยอย -สวนรวม (part - whole 

relationship) 

-  การบอกอันดับที่ 

-  หลัก คาของเลขโดดในแตละหลักและการเขียน

ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 

-  การเปรียบเทียบจำนวนและการใชเครื่องหมาย = ≠ 

> < 

-  การเรียงลำดับจำนวน 

๔. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ

แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณแสดงการ

ลบของจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ ๐ 

๕. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวกและ

โจทยปญหาการลบของจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ 

และ ๐ 

การบวก การลบ จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ 

-  ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ  

การหาผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธของ

การบวกและการลบ 

-  การแกโจทยปญหาการบวก โจทยปญหา            

การลบ และการสรางโจทยปญหาพรอมทั้ง           

หาคำตอบ 



๖ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๒ ๑. บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆ แสดงสิ่งตาง ๆ ตาม

จำนวนที่กำหนด อาน และเขียนตัวเลขฮินด ู       

อารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ

ไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 

๒. เปรียบเทียบจำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐  และ ๐ 

โดยใชเครื่องหมาย    = ≠ > < 

๓. เรียงลำดับจำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐และ ๐ 

ตั้งแต ๓ ถึง ๕ จำนวนจากสถานการณ           

ตาง ๆ 

จำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 

-  การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ 

-  การอานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก            

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 

-  จำนวนคู จำนวนคี ่

-  การบอกอันดับที่ 

-  หลัก คาของเลขโดดในแตละหลักและการเขียน

ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 

-  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 

๔. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ

แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณแสดงการ

ลบของจำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 

๕. หาคาขงตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ

แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม

เกิน ๒ หลัก 

๖. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ

แสดงการหารที่ตัวตั้งไมเกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ 

หลัก โดยที่ผลหารมี ๑ หลัก ทั้งหารลงตัวและ

หารไมลงตัว 

๗. หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคนของ

จำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 

๘. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา         ๒ 

ขั้นตอน ของจำนวนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ        

ไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 

-  การบวกและการลบ 

-  ความหมายของการคูณ ความหมายของการหาร   

การหาผลคูณ   การหาผลหารและเศษและ

ความสัมพันธของการคูณและการหาร 

-  การบวก ลบ คูณ หารระคน 

-  การแกโจทยปญหาและการสรางโจทยปญหา         

พรอมทั้งหาคำตอบ 

ป.๓ 

 

 

 

 

 

๑. อานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก             

ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ           

ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

๒. เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ            

ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณตาง ๆ 

จำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

-  การอาน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 

และตัวหนังสือแสดงจำนวน 

-  หลักคาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียน

ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 

-  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 



๗ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๓. บอก อานและเขียนเศษสวนแสดงปริมาณ          

สิ่งตาง ๆ และแสดงสิ่งตาง ๆ ตามเศษสวน         

ที่กำหนด 

๔. เปรียบเทียบเศษสวนที่ตัวเศษเทากัน โดยที่เศษ

นอยกวา หรือเทากับตัวสวน 

เศษสวน 

-  เศษสวนที่ตัวเศษนอยกวา หรือเทากับตัวสวน 

-  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษสวน 

๕. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ

แสดงการบวก และประโยคสัญลักษณแสดง 

การลบของจำนวนนับ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐          

และ ๐ 

๖. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ

แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวน        

ไมเกิน ๔ หลัก และจำนวน ๒ หลัก กับ           

จำนวน ๒ หลัก 

๗. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ

แสดงการหารที่ตัวตั้ง  ไมเกิน ๔ หลัก             

ตัวหาร ๑ หลัก 

๘. หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคน              

ของจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

๙. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา                    

๒ ขั้นตอนของจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ 

และ ๐ 

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

-  การบวกและการลบ 

-  การคูณ การหารยาวและการหารสั้น 

-  การบวก ลบ คูณ หารระคน 

-  การแกโจทยปญหาและการสรางโจทยปญหาพรอม

ทั้งหาคำตอบ 

 ๑๐. หาผลบวกของเศษสวนที่มีตัวสวนเทากันและ

ผลบวกไมเกิน ๑ และหาผลลบของเศษสวน 

ที่มีตัวสวนเทากัน 

๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา           

การบวกเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน           

และผลบวกไมเกิน ๑ และโจทยปญหาการลบ

เศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน 

การบวก การลบ เศษสวน 

-  การบวกและการลบเศษสวน 

-  การแกโจทยปญหาการบวกและโจทยปญหาการลบ

เศษสวน 

ป.๔ ๑. อานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก               

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ            

ที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐  

จำนวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

-  การอาน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก                

ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน 



๘ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๒. เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ           

ที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ จากส ถานการณตาง ๆ 

-  หลัก คาประจำหลักและคาของเลขโดด                   

ในแตละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน        

ในรูปกระจาย 

-  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 

-  คาประมาณของจำนวนนับ                             

และการใชเครื่องหมาย ≈ 

 

๓. บอก อานและเขียนเศษสวนจำนวนคละ         

แสดงปริมาณสิ่งตาง ๆ และแสดงสิ่งตาง ๆ        

ตามเศษสวนจำนวนคละท่ีกำหนด 

๔. เปรียบเทียบเรียงลำดับเศษสวนและจำนวนคละ

ที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของตัวอีกหนึ่ง 

เศษสวน 

-  เศษสวนแท เศษเกิน 

-  จำนวนคละ 

-  ความสัมพันธระหวางจำนวนคละและเศษเกิน 

-  เศษสวนที่เทากัน เศษสวนอยางต่ำ และเศษสวน       

ที่เทากับจำนวนนับ 

-  การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษสวน                  

และจำนวนคละ 

๕. อานและเขียนทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง         

แสดงปริมาณของสิ่งตาง ๆ และแสดงสิ่งตาง ๆ          

ตามทศนิยมที่กำหนด 

๖. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม             

ไมเกิน ๓ ตำแหนงจากสถานการณตาง ๆ 

ทศนิยม 

-  การอานและการเขียนทศนิยม                          

ไมเกิน ๓ ตำหนงตามปริมาณที่กำหนด 

-  หลักคาประจำหลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก         

ของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยม        

ในรูปกระจาย 

-  ทศนิยมท่ีเทากัน 

-  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม 

๗. ประมาณผลลัพธของการบวก การลบ           

การคูณ การหารจากสถานการณตาง ๆ            

อยางสมเหตุสมผล 

๘. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ

แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณแสดง         

การลบของจำนวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ 

และ ๐ 

๙. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ

แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ จำนวนที่

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับที่

มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

-  การประมาณผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ 

การหาร 

-  การบวกและการลบ 

-  การคูณและการหาร 

-  การบวก ลบ คูณ หารระคน 

-  การแกโจทยปญหาและการสรางโจทยปญหา         

พรอมทั้งหาคำตอบ 



๙ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

มีผลคูณไมเกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณ

แสดงการหารที่ตัวตั้งไมเกิน ๖ หลัก ตัวหาร        

ไมเกิน ๒ หลัก 

๑๐. หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคนของ

จำนวนนับ และ ๐ 

๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา ๒ ขั้นตอน

ของจำนวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

๑๒. สรางโจทยปญหา ๒ ขั้นตอนของ           

จำนวนนับและ ๐ พรอมทั้งหาคำตอบ 

 

๑๓. หาผลบวก ผลลบของเศษสวน               

และจำนวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่ง               

เปนพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 

๑๔. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา            

การบวก และโจทยปญหาการลบเศษสวน        

และจำนวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่ง                

เปนพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 

การบวก การลบ เศษสวน 

-  การบวกและการลบเศษสวน และจำนวนคละ 

-  การแกโจทยปญหาการบวก และโจทยปญหาการลบ

เศษสวนและจำนวนคละ 

๑๕. หาผลบวก ผลลบของทศนิยม                         

ไมเกิน ๓ ตำแหนง 

๑๖. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา            

การบวก การลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยม         

ไมเกิน ๓ ตำแหนง 

การบวก การลบทศนิยม 

-  การบวก การลบทศนิยม 

-  การแกโจทยปญหาการบวก การลบ ทศนิยม            

ไมเกิน ๒ ขั้นตอน 

ป.๕ ๑. เขียนเศษสวนที่มีตัวสวนเปนตัวประกอบของ 

๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม 

ทศนิยม 

-  ความสัมพันธระหวางเศษสวนและทศนิยม 

-  คาประมาณของทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง            

ที่เปนจำนวนเต็ม ทศนิยม ๑ ตำแหนง              

และ๒ ตำแหนง การใชเครื่องหมาย ≈ 

๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาโดยใช

บัญญัติไตรยางศ 

จำนวนนับและ ๐ การบวก การลบ การคูณ และการ

หาร 

-  การแกโจทยปญหาโดยใชบัญญัติไตรยางศ 



๑๐ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๓. หาผลบวก ผลลบของเศษสวนและจำนวนคละ 

๔. หาผลคูณ ผลหารของเศษสวน                 

และจำนวนคละ 

๕. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก 

การลบ การคูณ การหารเศษสวน                  

๒ ขั้นตอน 

เศษสวน และการบวก การลบ การคูณ การหาร

เศษสวน 

-  การเปรียบเทียบเศษสวนและจำนวนคละ 

-  การบวก การลบของเศษสวนและจำนวนคละ 

-  การคูณ การหารของเศษสวนและจำนวนคละ 

-  การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวน             

และจำนวนคละ 

-  การแกโจทยปญหาเศษสวนและจำนวนคละ 

๖. หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเปนทศนิยม          

ไมเกิน ๓ ตำแหนง 

๗. หาผลหารที่ตังตั้งเปนจำนวนนับ หรือทศนิยม 

ไมเกิน ๓ ตำแหนง และตัวหาร เปนจำนวนนับ 

ผลหารเปนทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง 

๘. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก 

การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน 

การคูณ การหารทศนิยม 

-  การประมาณผลลัพธของการบวก การลบ             

การคูณ การหารทศนิยม 

-  การคูณทศนิยม 

-  การหารทศนิยม 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับทศนิยม 

๙. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหารอยละ           

ไมเกิน ๒ ขั้นตอน 

รอยละ หรือเปอรเซ็นต 

-  การอานและการเขียนรอยละ หรือเปอรเซ็นต 

-  การแกโจทยปญหารอยละ 

ป.๖ ๑. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษสวน                        

และจำนวนคละจากสถานการณตาง ๆ 

เศษสวน 

-  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษสวน                    

และจำนวนคละโดยใชความรูเรื่อง ค.ร.น. 

๒. เขียนอัตราสวนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ 

๒ ปริมาณจากขอความ หรือสถานการณโดยที่

ปริมาณแตละปริมาณ  เปนจำนวนนับ 

๓. หาอัตราสวนที่เทากับอัตราสวนที่กำหนดให 

อัตราสวน 

-  อัตราสวน อัตราสวนที่เทากัน และมาตราสวน 

๔. หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไมเกิน ๓ จำนวน 

๕. หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไมเกิน ๓ จำนวน 

๖. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา               

โดยใชความรูเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

จำนวนนับ และ ๐ 

-  ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะตัวประกอบเฉพาะ             

และการแยกตัวประกอบ 

-  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 



๑๑ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๗. หาผลลัพธของการบวก ลบ คูณ หารระคน         

ของเศษสวนและจำนวนคละ 

๘. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเศษสวน 

และจำนวนคละ ๒-๓ ขั้นตอน 

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน 

-  การบวก การลบเศษสวนและจำนวนคละ               

โดยใชความรูเรื่อง ค.ร.น. 

-  การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวน              

และจำนวนคละ 

-  การแกโจทยปญหาเศษสวนและจำนวนคละ 

๙. หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเปน

ทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง 

๑๐. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา           

การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม              

๓ ขั้นตอน 

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร 

-  ความสัมพันธระหวางเศษสวนและทศนิยม 

-  การหารทศนิยม 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับทศนิยม                      

(รวมการแลกเงินตางประเทศ) 

๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาอัตราสวน 

๑๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา            

รอยละ ๒-๓ ขั้นตอน 

อัตราสวนและรอยละ 

-  การแกโจทยปญหาอัตราสวนและมาตราสวน 

-  การแกโจทยปญหารอยละ 

   

สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๒  เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชั่น ลำดับและอนุกรม และนำไปใช 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวน            

ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และ ทีละ ๑๐ และ

ระบุรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิต

และรูปอ่ืน ๆ ที่สมาชิกในแตละชุดที่ซ้ำมี ๒ รูป 

แบบรูป 

-  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละ ๑          

และทีละ ๑๐ 

-  แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ 

ป.๒ 

(มีการจัดการเรียนการสอน                         

เพื่อเปนพื้นฐานแตไมวัดผล) 

แบบรูป 

-  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละ ๒               

ทีละ ๕ และทีละ ๑๐๐ 

-  แบบรูปซ้ำ 

ป.๓ ๑. ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวน            

ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเทาๆ กัน 

แบบรูป 

-  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง                 

ทีละเทาๆ กัน 



๑๒ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๔ 
(มีการจัดการเรียนการสอน                         

เพื่อเปนพื้นฐานแตไมวัดผล) 

แบบรูป 

-  แบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณ การหาร              

ดวยจำนวนเดียวกัน 

ป.๕ - - 

ป.๖ ๑. แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปญหาเกี่ยวกับ

แบบรูป 

แบบรูป 

-  การแกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใชนิพจนสมการ อสมการ และเมทริกซ อธิบายความสัมพันธ หรือชวยแกปญหาที่กำหนดให 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ - - 

ป.๒ - - 

ป.๓ - - 

ป.๕ - - 

ป.๖ - - 

 

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด และนำไปใช 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. วัดและเปรียบเทียบความยาวเปนเซนติเมตร

เปนเมตร 

ความยาว 

-  การวัดความยาวโดยใชหนวยที่ไมใช               

หนวยมาตรฐาน 

-  การวัดความยาวเปนเซนติเมตรเปนเมตร 

-  การเปรียบเทียบความยาวเปนเซนติเมตร             

เปนเมตร 

-  การแกโจทยปญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ           

ความยาวที่มีหนวยเปนเซนติเมตรเปนเมตร 

๒. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเปนกิโลกรัมเปนขีด น้ำหนัก 

-  การวัดน้ำหนักโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 

-  การวัดน้ำหนักเปนกโิลกรัมเปนขีด 



๑๓ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

-  การเปรียบเทียบน้ำหนักเปนกิโลกรัมเปนขีด 

-  การแกโจทยปญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับน้ำหนัก

ที่มีหนวยเปนกิโลกรัมเปนขีด 

ป.๒ ๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

เวลาที่มีหนวยเดี่ยวเปนหนวยเดียวกัน 

เวลา 

-  การบอกเวลาเปนนาิกาและนาที                      

(ชวง ๕ นาที ) 

-  การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมงเปนนาที 

-  การเปรียบเทียบระยะเวลาเปนชั่วโมงเปนนาท ี

-  การอานปฏิทิน 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา 

๒. วัดและเปรียบเทียบความยาวเปนเมตร          

และเซนติเมตร 

๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก 

การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหนวย            

เปนเมตรและเซนติเมตร 

ความยาว 

-  การวัดความยาวเปนเมตรและเซนติเมตร 

-  การคาดคะเนความยาวเปนเมตร 

-  การเปรียบเทียบความยาวโดยใชความสัมพันธ

ระหวางเมตรกับเซนตริเมตร 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหนวยเปน

เมตรและเซนติเมตร 

๔. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเปนกิโลกรัม        

และกรัม กิโลกรัมและขีด 

๕. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก 

การลบ เกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหนวย                

เปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 

น้ำหนัก 

-  การวัดน้ำหนักเปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 

-  การคาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัม 

-  การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใชความสัมพันธระหวาง

กิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหนวย          

เปนกิโลกรัมแกลกรัม กิโลกรัมและขีด 

 ๖. วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจ ุ         

เปนลิตร 

ปริมาตรและความจุ 

-  การวัดปริมาตรและความจุโดยใชหนวยที่ไมใชหนวย

มาตรฐาน 

-  การวัดปริมาตรและความจุเปนชอนชา ชอนโตะ  

ถวยตวง ลิตร 

-  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเปนชอนชา  

ชอนโตะ ถวยตวง ลิตร 



๑๔ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ        

ที่มีหนวยเปนชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง ลิตร 

ป.๓  ๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน เงิน 

-  การบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงิน          

แบบใชจุด 

-  การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน 

-  การอานและเขียนบันทึกรายรับ-รายจาย 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน 

๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

เวลาและระยะเวลา 

เวลา 

-  การบอกเวลาเปนนาิกาและนาที  

-  การเขียนบอกเวลาโดยใชมหัพภาพ ( . )            

หรือทวิภาค ( : ) และการอาน 

-  การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมงและนาที 

-  การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใชความสัมพันธ

ระหวางชั่วโมงกับนาที 

-  การอานและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 

๓. เลือกใชเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม             

วัดและบอกความยาวของสิ่งตาง ๆ                 

เปนเซนติเมตร มิลลิเมตร เมตร                 

และเซนติเมตร 

๔. คาดคะเนความยาวเปนเมตร                       

และเปนเซนติเมตร 

๕. เปรียบเทียบความยาวระหวางเซนติเมตร        

กับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร                 

กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณตาง ๆ 

๖. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

ความยาว ที่มีหนวยเปนเซนติเมตร             

และมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร  กิโลเมตร

กับเมตร 

ความยาว 

-  การวัดความยาวเปนเซนติเมตรและมิลลิเมตร        

และเซนติเมตร  กิโลเมตรและเมตร 

-  การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม 

-  การคาดคะเนความยาวเปนเมตร และเปนเซนติเมตร 

-  การเปรียบเทียบความยาวโดยใชความสัมพันธ

ระหวางหนวยความยาว 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาว 



๑๕ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๗. เลือกใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอก

น้ำหนักเปนกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม 

๘. คาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัมและเปนขีด 

๙. เปรียบเทียบน้ำหนักระหวางกิโลกรัม           

กับกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัมจากสถานการณ

ตาง ๆ 

๑๐. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

น้ำหนัก ที่มีหนวยเปนกิโลกรัมกับกรัม 

เมตริกตันกับกิโลกรัม 

น้ำหนัก 

-  การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม 

-  การคาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัมและเปนขีด 

-  การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใชความสัมพันธระหวาง

กิโลกรัมกับกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัม 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก  

๑๑. เลือกใชเครื่องตวงที่เหมาะสม วัดและ

เปรียบเทียบปริมาตร ความจุเปนลิตร             

และมิลลิลิตร 

๑๒. คาดคะเนปริมาตรและความจุเปนลิตร 

๑๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

ปริมาตรและความจุที่มีหนวยเปนลิตร        

และมิลลิลิตร 

ปริมาตรและความจุ 

-  การวัดปริมาตรและความจุเปนลิตรและมิลลิลิตร 

-  การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม 

-  การคาดคะเนปริมาตรและความจุเปนลิตร 

-  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใช

ความสัมพันธระหวางลิตรกับมิลลิลิตร ชอนชา         

ชอนโตะ ถวยตวงกับมิลลิลิตร 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ         

ที่มีหนวยเปนลิตรและมิลลิลิตร 

ป.๔ ๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา      

เกี่ยวกับเวลา 

เวลา 

-  การบอกระยะเวลาเปนวินาที นาที ชั่วโมง วัน 

สัปดาห เดือน ป 

-  การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใชความสัมพันธ

ระหวางหนวยเวลา 

-  การอานตารางเวลา 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา 

๒. วัดและสรางมุม โดยใชโพรแทรกเตอร การวัดและสรางมุม 

-  การวัดขนาดของมุมโดยใชโพรแทรกเตอร 

-  การสรางมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม 

๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม           

มุมฉาก 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

-  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

-  พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 



๑๖ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป              

และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ป.๕ ๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

ความยาวที่มีการเปลี่ยนหนวยและเขียน          

ในรูปทศนิยม 

ความยาว 

-  ความสัมพันธระหวางหนวยความยาวเซนติเมตรกับ

มิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร 

โดยใชความรูเรื่องทศนิยม 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใชความรู

เรื่องการเปลี่ยนหนวยและทศนิยม 

๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

น้ำหนักที่มีการเปลี่ยนหนวยและเขียน             

ในรูปทศนิยม 

น้ำหนัก 

-  ความสัมพันธระหวางหนวยน้ำหนัก  กิโลกรัมกับกรัม  

โดยใชความรูเรื่องทศนิยม 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก  โดยใชความรู

เรื่องการเปลี่ยนหนวยและทศนิยม 

๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

ปริมาตรของทรงสีเหลี่ยมมุมฉาก                

และความจุของภาชนะทรงสีเหลี่ยมมุมฉาก 

ปริมาตรและความจุ 

-  ปริมาตรของทรงสีเหลี่ยมมุมฉากและความจุ              

ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

-  ความสัมพันธระหวางมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก

เซนติเมตร และลูกบาศเมตร 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม

มุมฉากและความจุของภาชนะทรงสีเหลี่ยมมุมฉาก 

๔. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

ความยาวรอบรูปและรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที ่      

ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน และรูปสี่เหลี่ยมขนม

เปยกปูน 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

-  ความยาวรอบรูปและรูปสี่เหลี่ยม 

-  พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน และรูปสี่เหลี่ยม         

ขนมเปยกปูน 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูป

สี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน และ           

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 

ป.๖ ๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิต ิ                      

ที่ประกอบดวยทรงสีเหลี่ยมมุมฉาก 

ปริมาตรและความจุ 

-  ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบดวย         

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 



๑๗ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิต

สามมิติที่ประกอบดวยทรงสีเหลี่ยมมุมฉาก 

๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ              รูป

หลายเหลี่ยม 

๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

-  ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 

-  มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 

-  ความยาวรอบรูปของพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป         

และพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม 

-  ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม 

-  การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป          

และพ้ืนที่ของวงกลม 

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๒ เขาใจและวิเคราะหร ูปเรขาคณิต สมบัต ิของรูปเรขาคณิตความสัมพันธ ระหว าง                      

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 

และ กรวย 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 

-  ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 

ทรงกระบอก กรวย 

-  ลักษณะของรูปสามเลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม              

และวงรี 

ป.๒ ๑. จำแนกและบอกลักษณะของ                     

รูปหลายเหลี่ยมและวงกลม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

-  ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรี           

และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใชแบบของรูป 

ป.๓ ๑. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตร               

และจำนวนแกนสมมาตร 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

-  รูปแกนสมมาตร 

ป.๔  ๑. จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม สวนประกอบ

ของมุม และเขียนสัญลักษณแสดงมุม 

 

 

รูปเรขาคณิต 

-  ระนาบ จุด เสนตรง รังสี สวนของเสนตรง           

และสัญลักษณแสดงเสนตรง รังสี สวนของเสนตรง 

-  มุม 



๑๘ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 

 

 

๒. สรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเม่ือกำหนด             

ความยาวของดาน 

   สวนประกอบของมุม 

   การเรียกชื่อมุม 

   สัญลักษณแสดงมุม 

   ชนิดของมุม 

-  ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

-  การสรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ป.๕ ๑. สรางเสนตรง หรือสวนของเสนตรงใหขนาน          

กับเสนตรงหรือสวนของเสนตรงที่กำหนดให 

รูปเรขาคณิต 

-  เสนตั้งฉากและสัญลักษณแสดงการตั้งฉาก 

-  การสรางเสนขนาน 

-  มุมแยง มุมภายในและมุมภายนอกที่อยู                  

บนขางเดียวกันของเสนตัดขวาง (Transversal)  

๒. จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัต ิ         

ของรูป 

๓. สรางรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ เมื่อกำหนด         

ความยาวของดานและขนาดของมุม หรือเม่ือ

กำหนดความยาวของเสนทแยงมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

-  ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม 

-  การสรางรูปสี่เหลี่ยม  

๔. บอกลักษณะของปรึซึม รูปเรขาคณิตสามมิติ 

-  ลักษณะและสวนตาง ๆ ของปริซึม 

ป.๖ 

 

๑. จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติ

ของรูป 

๒. สรางรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของ

ดานและขนาดของมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

-  ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม 

-  การสรางรูปสามเหลี่ยม 

-  สวนตาง ๆ ของวงกลม 

-  การสรางวงกลม 

๓. บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิต ิ         

ชนิดตาง ๆ 

๔. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบ            

จากรูปคลี่และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสาม

มิต ิ

รูปเรขาคณิตสามมิติ 

-  ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด 

-  รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด 

 



๑๙ 

 

 

 

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๓  เขาใจเรขาคณิตวิเคราะห และนำไปใช 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ - - 

ป.๒ - - 

ป.๓  - - 

ป.๔ - - 

ป.๕ - - 

ป.๖ - - 

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๔  เขาใจเวกเตอร การดำเนินการของเวกเตอร และนำไปใช 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ - - 

ป.๒ - - 

ป.๓  - - 

ป.๔ - - 

ป.๕ - - 

ป.๖ - - 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

 

 

สาระที่ ๓ สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค ๓.๑ เขาใจกระบวนการทางสถิติและใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบ

ของโจทยปญหา เมื่อกำหนดรูป ๑ รูป               

แทน ๑ หนวย 

การนำเสนอขอมูล 

-  การอานแผนภูมิรูปภาพ  

ป.๒ ๑. ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบ

ของโจทยปญหาเมื่อกำหนด รูป ๑ รูป             

แทน ๒ หนวย ๕ หนวย  หรือ ๑๐ หนวย 

การนำเสนอขอมูล 

-  การอานแผนภูมิรูปภาพ 

-  การสรางรูปสี่เหลี่ยม  

ป.๓ ๑. เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใชขอมูล              

จากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย

ปญหา 

๒. เขียนตารางทางเดียวจากขอมูลที่เปนจำนวนนับ 

และใชขอมูลจากตารางทางเดียวในการหา

คำตอบของโจทยปญหา 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการนำเสนอขอมูล 

-  การเก็บรวบรวมขอมูลและจำแนกขอมูล 

-  การอานและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ             

(one-way table) 

ป.๔ 

  

๑. ใชขอมูลจากกราฟเสนในการหำตอบ             

ของโจทยปญหา 

๒. เขียนแผนภูมิแทงจากขอมูลเปนจำนวนนับ 

การนำเสนอขอมูล 

-  การอานและการเขียนแผนภูมิแทง 

-  การอานกราฟเสน 

-  อานและเขียนแผนภูมิและกราฟเสนเกี่ยวกับขอมูล

บุคลากร/ทรัพยากรในชุมชน 

ป.๕ ๑. ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบ

ของโจทยปญหา 

การนำเสนอขอมูล 

-  การอานแผนภูมิรูปวงกลม 

-  ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ

ประชากร และขอมูลทางเศรษฐกิจในชุมชน 

ป.๖ ๑. ใชขอมูลจากกราฟเสนในการหำตอบ            

ของโจทยปญหา 

๒. เขียนแผนภูมิแทงจากขอมูลเปนจำนวนนับ 

การนำเสนอขอมูล 

-  การอานและการเขียนแผนภูมิแทง 

-  การอานกราฟเสน 

-  อานและเขียนแผนภูมิและกราฟเสนเกี่ยวกับขอมูล

บุคลากร/ทรัพยากรในชุมชน 

 



๒๑ 

 

 

 

สาระที่ ๓ สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค ๓.๒ เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนำไปใช 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ - - 

ป.๒ - - 

ป.๓  - - 

ป.๔ - - 

ป.๕ - - 

ป.๖ - - 

 

โครงสรางหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

 ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร ๑     ๒๐๐  ชั่วโมง  ๕ ชั่วโมง/สัปดาห        

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 

 ค ๑๒๑๐๑   คณิตศาสตร ๒     ๒๐๐  ชั่วโมง  ๕ ชั่วโมง/สัปดาห        

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

 ค ๑๓๑๐๑   คณิตศาสตร ๓     ๒๐๐  ชั่วโมง  ๕ ชั่วโมง/สัปดาห        

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 

 ค ๑๔๑๐๑   คณิตศาสตร ๔     ๑๖๐  ชั่วโมง  ๔ ชั่วโมง/สัปดาห        

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 

 ค ๑๕๑๐๑   คณิตศาสตร ๕     ๑๖๐  ชั่วโมง  ๔ ชั่วโมง/สัปดาห                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖      

 ค ๑๖๑๐๑   คณิตศาสตร ๖     ๑๖๐  ชั่วโมง  ๔ ชั่วโมง/สัปดาห        

  

 

 



๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑                                     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑                                              เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 

คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการอานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 1๐๐ 

และ ๐ การแสดง จำนวนไมเกิน 2๐ ในรูปความสัมพันธของจำนวนแบบสวนยอย-สวนรวม การบอกอันดับที่ 

หลักคาประจำหลักและคาของเลขโดด ในแตละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในร ูปกระจาย                  

การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1 ถึง 1๐๐ และ ๐ โดยใชเครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงลำดับจำนวนนับ 1 ถึง 

1๐๐ และ ๐ ตั้งแต 3 ถึง 5 จำนวน ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหาผลบวก การหาผล

ลบ การหาตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ โจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ การสรางโจทยปญหา 

รูปเรขาคณิตสองมิต ิและรูปเรขาคณิตสามมิต ิแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 ทลีะ 1๐ แบบรูป

ซ้ำของ จำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ การวัดความยาวโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน การวัดและ

เปรียบเทียบความยาวเปนเซนติเมตร เปนเมตร โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหนวยเปนเซนติเมตร เปน

เมตร การวัดน้ำหนักโดยใชหนวยที่ไมใชหนวย มาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเปนกิโลกรัม เปนขีด 

โจทยปญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหนวยเปนกิโลกรัม เปนขีด การอาน แผนภูมิรูปภาพ โดยการจัดประสบการณ

หรือสรางสถานการณที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษา คนควา ฝกทักษะ  

 โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื ่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ           

การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนำประสบการณดานความรู 

ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชใน ชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

 เพื่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานไดอยางเปนระบบมีระเบียบ 

รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

  ค ๑.๑   ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 

  ค ๑.๒   ป.๑/๑   

  ค ๒.๑   ป.๑/๑ , ป.๑/๒   

  ค ๒.๒   ป.๑/๑ 

  ค ๓.๑   ป.๑/๑  

 รวมทั้งหมด   ๑๐ ตัวช้ีวัด 

 

 



๒๔ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร ๒                             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒                                      เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคำนวณและฝกแกปญหา จำนวนนับ ๑ ถึง ๑,๐๐๐ และ ๐ บอกและแสดง

จำนวนสิ่งตาง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด  อานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอกอันดับที่หลัก             

คาของเลขโดดในแตละหลัก และเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ 

๐  โดยใชเครื่องหมาย   = ≠  >  < เรียงลำดับจำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ตั้งแต  ๓ ถึง ๕ จำนวน และ

หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการบวก การลบ การแกโจทยปญหาการบวก  การลบของ

จำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ  ๐  หาคาของตัว ไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการคูณของจำนวน            

๑ หลักกับจำนวนไมเกิน ๒ หลัก และประโยคสัญลักษณแสดงการหารที่ตัวตั้งไมเกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก 

โดยที่ผลหารมี ๑ หลัก ทั้งหารลงตัวและหารไมลงตัว หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ           

ไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหนวยเดี่ยวและเปนหนวยเดียว วัดและเปรียบเทียบความ

ยาวเปนเมตรและเซนติเมตร พรอมทั้งแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก การลบความยาวที่มี

หนวยเปนเมตรและเซนติเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด พรอมทั้ง

แสดงวิธีการหาคำตอบของโจทยปญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหนวยเปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัม

และขีด วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเปนลิตร จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและ

วงกลม ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทยปญหาเมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หนวย               

๕ หนวยหรือ ๑๐ หนวย 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

  ค ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘ 

  ค ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖ 

  ค ๒.๒   ป.๒/๑  

  ค ๓.๑   ป.๒/๑  

รวม  ๑๖  ตัวช้ีวัด



๒๕ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร ๓                                     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓                                    เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 

คำอธิบายรายวิชา 

 อานและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ 

๐ เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ จากสถานการณตาง ๆ  บอก อานและ

เขียนเศษสวนที่แสดงปริมาณสิ่งตาง ๆ และแสดงสิ่งตาง ๆ ตามเศษสวนที่กำหนด เปรียบเทียบเศษสวน            

ที่ตัวเศษเทากัน โดยที่ตัวเศษนอยกวาหรือเทากับตัวสวน หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดง

การบวกและการลบของจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ

แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไมเกิน ๔ หลักและจำนวน ๒ หลักกับจำนวน ๒ หลัก หาคาของ            

ตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการหารที่ตัวตั้งไมเกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก และหาผลลัพธ            

การบวก ลบ คูณ หารระคนและแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทยปญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาผลบวกและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวกของเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน

และผลบวกไมเกิน ๑ และหาผลลบพรอมทั้งแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการลบของเศษสวนที่มีตัวสวน

เทากัน ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทา ๆ กัน แสดงวิธีหาคำตอบของ

โจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน เวลาและระยะเวลา เลือกใชเครื่องมือความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของ

สิ่งตาง ๆ เปนเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเปนเมตรและเปนเซนติเมตร 

เปรียบเทียบความยาวและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี ่ยวกับระหวางเซนติเมตรกับมิลลิเมตร               

เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณตาง ๆ เลือกใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ำหนัก

เปนกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัมและเปนขีด เปรียบเทียบน้ำหนักและ

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหนวยเปนกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม            

จากสถานการณตาง ๆ เลือกใชเครื่องตวงที่เหมาะสม วัดและเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเปนลิตรและ

มิลลิลิตร คาดคะเนและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุเปนลิตรและมิลลิเมตร 

ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที ่มีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิรูปภาพและใชขอมูลจาก

แผนภูมริูปภาพในการหาคำตอบของโจทยปญหา เขียนตารางทางเดียวจากขอมูลที่เปนจำนวนนับและใชขอมูล

จากตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทยปญหา 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

 

 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

 ค ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙,  

 ป.๓/๑๐ , ป.๓/๑๑ 

ค ๑.๒  ป.๓/๑  

ค ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙,  

           ป.๓/๑๐, ป.๓/๑๑,ป.๓/๑๒, ป.๓/๑๓    

ค ๒.๒  ป.๓/๑  

ค ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒     

 รวม  ๒๘  ตัวช้ีวัด 

 



๒๗ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร ๔                           กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔                                   เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 

 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการอานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกวา 

1๐๐,๐๐๐ และ ๐ หลัก คาประจำหลัก และคาของเลขโดดในแตละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน              

ในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนที่มากกวา 1๐๐,๐๐๐ คาประมาณ ของจำนวนนับ การ

ใชเครื่องหมาย ≈ การบวก การลบ การคูณ การหาร การประมาณผลลัพธ การหาตัวไมทราบคาในประโยค

สัญลักษณ โจทยปญหา การบวก การลบ การคูณ และการหาร แบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณ การหาร

ดวยจำนวนเดียวกัน เสนตรง สวนของเสนตรง สวนประกอบของมุม ชนิดของมุม การวัดและการสรางมุม     

ชนิดและสมบัตขิองรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ความหมาย การอานและเขียนเศษสวนและจำนวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง ความหมาย 

การอานและการเขียนทศนิยมไมเกินสามตำแหนง หลัก คาประจำหลักและคาของเลขโดดในแตละหลักของ

ทศนิยม การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ ทศนิยม การบวก การลบเศษสวน

และจำนวนคละที ่ตัวสวนตัวหนึ ่งเปนพหุคูณของอีกตัวหนึ ่ง โจทยปญหาการบวก การลบเศษสวนและ               

จำนวนคละ การบวก การลบทศนิยมไมเกินสามตำแหนง โจทยปญหาการบวก การลบทศนิยม การบอก

ระยะเวลาเปนวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห เดือน ป การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใชความสัมพันธระหวาง

หนวยเวลา การอานตารางเวลา โจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา  

การเก็บรวบรวมขอมูลและการจำแนกขอมูล การอานและการเขียนแผนภูมิแทง (ไมรวมการยนระยะ) 

การอานตารางสองทางโดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษา คนควา ฝก

ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การ

แกปญหา การใหเหตุผล การเชื่อมโยง การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนำประสบการณ ดานความรู 

ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ไดไปใช ในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

เพื ่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที ่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานไดอยางเปนระบบมีระเบียบ 

รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 

 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

 ค ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙,  

  ป.๔/๑๐, ป.๔/๑๑, ป.๔/๑๒, ป.๔/๑๓, ป.๔/๑๔, ป.๔/๑๕, ป.๔/๑๖             

 ค ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓     

 ค ๒.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒   

 ค ๓.๑  ป.๔/๑       

 รวม  ๒๒  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร ๕                             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕                                               เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 

 

คำอธิบายรายวิชา 

เขียนเศษสวนที่มีตัวสวนเปนตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหา

คำตอบของโจทยปญหาโดยใชบัญญัติไตรยางศ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษสวนและจำนวนคละ 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน ๒ ขั้นตอน หาผลคูณของ

ทศนิยม ที ่ผลคูณเปนทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง หาผลหารที ่ตัวตั ้งเปนจำนวนนับหรือทศนิยมไมเกิน                     

๓ ตำแหนง และตัวหารเปนจำนวนนับ ผลหารเปนทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย

ปญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหารอยละ             

ไมเกิน ๒ ขั้นตอน 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ที่มีการเปลี่ยนหนวยและเขียนในรูป

ทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนม

เปยกปูน สรางเสนตรงหรือสวนของเสนตรงใหขนานกับเสนตรงหรือสวนของเสนตรงที่กำหนดให จำแนกรูป

สี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สรางรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของดานและขนาด

ของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาวของเสนทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม 

ใชขอมูลจากกราฟเสนในการหาคำตอบของโจทยปญหา และเขียนแผนภูมิแทงจากขอมูลที ่เปน

จำนวนนับ 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

 ค ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ , ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙   

 ค ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   

 ค ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔  

 ค ๓.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒     

 รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน    

ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร ๖                                      กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖                                               เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 

 

คำอธิบายรายวิชา 

 การเปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษสวนและจำนวนคละจากสถานการณตาง ๆ เขียนอัตราสวนแสดง             

การเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากขอความหรือสถานการณ โดยที่ปริมาณแตละปริมาณเปนจำนวนนับ 

หาอัตราสวนที่เทากับอัตราสวนที่กำหนดให หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับไมเกิน ๓ จำนวน แสดงวิธี

หาคำตอบของโจทยปญหาโดยใชความรูเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธของการบวก ลบ คูณ หาร

ระคนของเศษสวนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเศษสวนและจำนวนคละ ๒ – ๓ 

ขั้นตอน หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเปนทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง แสดงวิธีหาคำตอบของ

โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั ้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา

อัตราสวน ปญหารอยละ ๒ – ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปญหาเกี่ยวกับแบบรูป  

 การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบดวย                 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี ่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูป             

หลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  

สรางรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของดานและขนาดของมุม  บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

ชนิดตาง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจากรูปคลี่และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิต ิ

 การใชขอมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทยปญหา 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

 ค ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙,  

  ป.๖/๑๐, ป.๖/๑๑   

 ค ๑.๒  ป.๖/๑    

 ค ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  

ค ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔    

ค ๓.๑  ป.๖/๑   

 รวม ๒๐ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



๓๑ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร ๑                                          กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                      

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                             เวลา   ๒๐๐    ชั่วโมง 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐  

และ ๐ 

ค ๑.๑  ป. ๑/๑  

          ป. ๑/๒ 

          ป. ๑/๓ 

ปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐ 

และ ๐ สามารถเขียนแสดงจำนวนเปนตัวเลข

ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และสามารถแสดง

จำนวนนับไมเกิน 1๐ ในรูปความสัมพันธของ

จำนวนแบบสวนยอยและสวนรวมได           

จำนวนนับ 1 ถึง 1๐ และ ๐ สามารถนำมา

เปรียบเทียบโดยใชเครื่องหมาย = ≠ > < 

การเรียงลำดับจำนวนจะเรียงจากนอยไปมาก

และมากไปนอย และยังสามารถใชตัวเลข

บอกอันดับที่ได 

๑๙ ๘ 

๒ การบวกจำนวน          

สองจำนวนที่มีผลบวก 

ไมเกิน ๙ 

ค ๑.๑  ป. ๑/๔  

          ป. ๑/๕ 

  

การบวกเปนการนําจํานวนตั้งแตสองกลุม       

ขึ้นไปมารวมกัน การหาผลบวกมีวิธีการที่

หลากหลายจํานวนใด ๆ บวกกับศูนย จะได

ผลบวกเทากับจํานวนนั้น การบวกจํานวน

สองจํานวนเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเทาเดิม 

สวนการแกโจทยปญหาการบวก ตอง

วิเคราะหโจทยและแสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบ 

รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ

คําตอบ การสรางโจทยปญหาการบวก         

ใหพิจารณาขอมูลที่กําหนดให จากนั้น       

จึงกําหนดคําสําคัญและสรางโจทยปญหา      

การบวก  

๑๖ ๖ 

๓ การลบจำนวน         

สองจำนวนที่มีตัวตั้ง 

ไมเกิน 9  

ค ๑.๑  ป. ๑/๔  

          ป. ๑/๕ 

 

การลบเปนการนำจำนวนหนึ่งออกจากอีก

จำนวนหนึ่ง แลวหาจำนวนที่เหลือ การหา  

ผลลบมีวิธีการที่หลากหลาย จำนวนใด ๆ  

ลบดวยศูนย จะไดผลลบเทากับจำนวนนั้น

๒๐ ๘ 



๓๓ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

เสมอ การหาตัวไมทราบคาในประโยค

สัญลักษณหาไดโดยใชความสัมพันธของ        

การบวกและการลบ การแกโจทยปญหา        

การลบ ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำ

เพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบ           

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ สวนการสราง

โจทยปญหาการลบ ใหพิจารณาขอมูล          

ที่กำหนดให จากนั้นจึงกำหนดคำสำคัญ 

และสรางโจทยปญหาการลบ  

๔ จำนวนนับ             

๑๑  ถึง ๒๐ 

ค ๑.๑  ป. ๑/๑  

          ป. ๑/๒ 

          ป. ๑/๓

  

จำนวนนับ ๑๑ ถึง ๒๐ เปนจำนวนนับที่

เพิ่มขึ้นทีละ ๑ ตามลำดับ ในการเขียนตัวเลข

แสดงจำนวนใด ๆ ใชสัญลักษณ ๐, ๑, ๒, ๓, 

๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙  หรือ ๐, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9  เรียกสัญลักษณนี้วา เลขโดด            

การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับใด ๆ           

ในรูปกระจาย เปนการเขียนในรูปของ         

การบวกคาของเลขโดดในหลักตาง ๆ ของ

จำนวนนั้น เมื่อนำจำนวนสองจำนวน

เปรียบเทียบกัน จะเทากัน มากกวาหรือ        

นอยกวากันอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น           

การเรียงลำดับจำนวนเปนการเรียงลำดับ

จำนวนจากนอยไปมากและจากมากไปนอย 

๑๔ ๖ 

๕ การบวกจำนวนที่มี

ผลบวกไมเกิน ๒๐  

ค ๑.๑  ป. ๑/๔  

          ป. ๑/๕ 

 

การหาผลบวกมีวิธีการที่หลากหลายใชทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตรในการหา

คำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผล 

ของคำตอบ การบวกจำนวนสองจำนวนเมื่อ

สลับที่กันผลบวกจะเทาเดิมเสมอ  การบวก

จำนวนสามจำนวนใหบวกทีละสองจำนวน 

การหาตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ 

ทำไดโดยใชความสัมพันธของการบวก         

๑๘ ๘ 



๓๔ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

และการลบ การแกโจทยปญหาการบวก  

ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือหา

คำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ของคำตอบ สวนการสรางโจทยปญหา         

การบวกใหพิจารณาขอมูลที่กำหนดให

จากนั้นจึงกำหนดคำสำคัญและสรางโจทย

ปญหาการบวก 

๖ การลบจำนวนที่ม ี       

ตัวตั้งไมเกิน 2๐  

ค ๑.๑  ป. ๑/๔  

          ป. ๑/๕ 

 

การหาผลลบมีวิธีการที่หลากหลาย ใชทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตรในการหา

คำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผล 

ของคำตอบ การหาตัวไมทราบคาในประโยค

สัญลักษณทำไดโดยใชความสัมพันธของ         

การบวกและการลบ  การแกโจทยปญหา 

การลบตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำ

เพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลของคำตอบ สวนการสรางโจทย

ปญหาการลบใหพิจารณาขอมูลที่กำหนดให 

จากนั้นจึงกำหนดคำสำคัญและสรางโจทย

ปญหาการลบ 

๒๐ ๘ 

๗ รูปเรขาคณิต ค ๒.๒  ป. ๑/๑ 

 

 

รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี

เปนรูปเรขาคณิตสองมิติ สวนทรงสี่เหลี่ยมมุม

ฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย          

เปนรูปเรขาคณิตสามมิติ 

๕ ๒ 

๘ แบบรูป ค ๑.๒  ป. ๑/๑ 

    

แบบรูปของรูปที่มีรูปรางสัมพันธกัน แบบรูป

ของรูปที่มีสีสัมพันธกัน แบบรูปของรูปที่มี

ขนาดสัมพันธกัน สามารถบอกรูปตอไปหรื

อรูปที่หายไปได 

๖ ๒ 

๙ การวัดความยาว ค ๒.๑  ป. ๑/๑ 

    

การวัดความยาวของสิ่งของใด ๆ           

เปนการวัดระยะทางจากปลายขางหนึ่งไปยัง

ปลายอีกขางหนึ่ง การวัดความยาว ความสูง

๑๒ ๕ 



๓๕ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

และระยะทาง อาจใชเครื่องวัดความยาว          

ที่ไมใชหนวยมาตรฐาน เซนติเมตร เมตร  

เปนหนวยมาตรฐานที่ใชบอกความยาว  

ความสูง และระยะทาง  การเปรียบเทียบ

ความยาวเปนเซนติเมตรเปนเมตร            

เปนการหาวาสิ่งใดยาวกวา สั้นกวา สูงกวา 

เตี้ยกวา ไกลกวา หรือใกลกวา               

สวนการแกโจทยปญหาการบวก การลบ

เกี่ยวกับความยาวที่มีหนวยเปนเซนติเมตร           

เปนเมตร ใหวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำ

เพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลของคำตอบ 

๑๐ การวัดน้ำหนัก ค ๒.๑  ป. ๑/๒ 

    

    

การวัดน้ำหนักเปนการชั่งน้ำหนักของ           

สิ่งตาง ๆ กิโลกรัม ขีด เปนหนวยมาตรฐาน         

ที่ใชบอกน้ำหนัก  

ในการเปรียบเทียบน้ำหนักในหนวยกิโลกรัม 

ขีดเปนการเปรียบเทียบวาสิ่งของใดที่มี

น้ำหนักมากกวา หรือนอยกวา                   

สวนการแกโจทยปญหาการบวก การลบ

เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหนวยเปนกิโลกรัม           

เปนขีด ใหวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำ

เพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบ                

ความสมเหตุสมผล ของคำตอบ 

๑๒ ๕ 

๑๑ จำนวนนับ              

๒๑ ถึง ๑๐๐ 

ค ๑.๑  ป. ๑/๑  

          ป. ๑/๒ 

          ป. ๑/๓ 

จำนวนนับ ๒๑ ถึง ๑๐๐ การเขียนตัวเลข

แสดงจำนวนในรูปกระจาย เปนการเขียนใน

รูปการบวกคาของเลขโดด เมื่อนำจำนวนสอง

จำนวนมาเปรียบเทียบกันจะมีคาเทากัน 

มากกวา หรือนอยกวาอยางใดอยางหนึ่ง

เทานั้น สวนแบบรูปของจำนวนเปนชุดของ

๑๙ ๘ 



๓๖ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

จำนวนที่มคีวามสัมพันธกัน สามารถบอก

จำนวนตอไปหรือจำนวนที่หายไปได 

๑๒ การบวกจำนวนที่มี

ผลบวกไมเกิน ๑๐๐ 

ค ๑.๑  ป. ๑/๔  

          ป. ๑/๕ 

 

การหาผลบวกมีวิธีการที่หลากหลาย และใช

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการหา

คำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ

คำตอบ การหาตัวไมทราบคาในประโยค

สัญลักษณทำไดโดยใชความสัมพันธของ        

การบวกและการลบ การแกโจทยปญหา        

การบวก ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำ

เพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลของคำตอบ สวนการสรางโจทย

ปญหาการบวก ใหพิจารณาขอมูลที่

กำหนดให จากนั้นจึงกำหนดคำสำคัญ         

และสรางโจทยปญหาการบวก 

๑๖ ๖ 

๑๓ การลบจำนวนที่ม ี      

ตัวตั้งไมเกิน ๑๐๐ 

ค ๑.๑  ป. ๑/๔  

          ป. ๑/๕ 

 

การหาผลลบมีวิธีการที่หลากหลายและใช

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการหา

คำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผล 

ของคำตอบ การหาตัวไมทราบคาในประโยค

สัญลักษณทำไดโดยใชความสัมพันธของ          

การบวกและการลบ การแกโจทยปญหา         

การลบตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำ

เพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลของคำตอบ สวนการสรางโจทย

ปญหาการลบใหพิจารณาขอมูลที่กำหนดให 

จากนั้นจึงกำหนดคำสำคัญและสรางโจทย

ปญหาการลบ 

๑๖ ๖ 

๑๔ การนำเสนอขอมูล ค ๓.๑  ป. ๑/๑  

 

 

แผนภูมิรูปภาพเปนวิธีการนำเสนอขอมูล 

อยางหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการอานขอมูล 

สวนการอานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ         

๕ ๒ 



๓๗ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

เปนการอานขอมูลเพื่อตอบคำถามของ         

โจทยปญหา 

ระหวางป ๑๙๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค ๑๒๑๐๑   คณิตศาสตร ๒                                          กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                      

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                             เวลา   ๒๐๐    ชั่วโมง 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ จำนวนนับไมเกิน 

๑,๐๐๐ และ ๐ 

ค ๑.๑  ป. ๒/๑  

          ป. ๒/๒ 

          ป. ๒/๓ 

จำนวนนับที่ไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ สามารถ

เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 

และตัวหนังสือ นับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ 

และทีละ ๑๐๐ จำแนกเปนจำนวนคู และ             

จำนวนคี่ เขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย  

ซึ่งเปนการเขียนตามคาของเลขโดด            

ในแตละหลัก เปรียบเทียบจำนวนที่เทากัน

หรือไมเทากัน มากกวา หรือนอยกวา โดยใช

เครื่องหมาย = ≠ > < และเรียงลำดับจำนวน

จากนอยไปมากหรือจากมากไปนอย 

๑๕ ๖ 

๒ การบวกจำนวนที่ม ี      

ผลบวกไมเกิน 

๑,๐๐๐ 

ค ๑.๑  ป. ๒/๔  

          ป. ๒/๘ 

  

การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไมเกิน 

๑,๐๐๐ และการบวกจำนวนสามจำนวนที่มี

ผลบวกไมเกิน ๑,๐๐๐ มีวิธีการที่หลากหลาย 

โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  

ในการหาคำตอบ การแกโจทยปญหา          

การบวก ตองวิเคราะหโจทยและแสดงวิธีทำ

เพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลของคำตอบ และการสรางโจทย

ปญหาการบวกจะสรางใหสอดคลองกับ 

สิ่งที่โจทยกำหนดใหและเหมาะสมกับ

สถานการณในชีวิตจริง 

๒๐ ๘ 

๓ การลบจำนวนที่ม ี         

ตัวตั้งไมเกิน ๑,๐๐๐ 

ค ๑.๑  ป. ๒/๔  

          ป. ๒/๘ 

 

การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 

๑,๐๐๐ มีวิธีการที่หลากหลายและใชทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตรในการหา

คำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผล     

ของคำตอบ การหาตัวไมทราบคา                   

๒๖ ๑๑ 



๓๙ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ในประโยคสัญลักษณแสดงการบวกและ 

การลบ สามารถใชความสัมพันธของการบวก

และการลบมาชวยในการหาคำตอบ          

สวนการแกโจทยปญหาการลบ ตองวิเคราะห

โจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือหาคำตอบ รวมทั้ง

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ  

๔ แบบรูปของจำนวน มีการจัดการ

เรียนการสอน

เพื่อเปนพื้นฐาน 

แตไมวัดผล 

ความสัมพันธในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

ทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐๐ และลดลงทีละ ๒ 

ทีละ ๕  ทีละ ๑๐๐ และแบบรูปซ้ำของ

จำนวน สามารถบอกจำนวนตอไปหรือ

จำนวนที่หายไปได 

๙ - 

๕ รูปเรขาคณิต ค ๒.๒  ป. ๒/๑  

 

 

ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ พิจารณา 

จากจำนวนดาน จำนวนมุม สวนการเขียน 

รูปเรขาคณิตสองมิติ สามารถใชแบบของ       

รูปเรขาคณิตมาเขียนตามขอบใน หรือ           

ขอบนอก 

๖ ๔ 

๖ การวัดความยาว ค ๒.๑  ป. ๒/๒  

          ป. ๒/๓ 

 

การวัดความยาวเปนเมตรและเซนติเมตร        

ซึ่งหนวยเมตรและเซนติเมตรเปนหนวย

มาตรฐานที่ใชบอกความยาว ความสูง และ

ระยะทาง  สามารถนำความยาวของสิ่งตาง ๆ 

ในหนวยเดียวกัน มาเปรียบเทียบกันได และ

การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว 

สามารถทำไดหลายวิธี แตควรเลือกวิธี

แกปญหาที่เหมาะสม 

๑๔ ๖ 

๗ เวลา ค ๒.๑  ป. ๒/๑  

 

 

การบอกเวลาบนหนาปดนาิกา              

(ชวง ๕นาที) จะบอกเปนนาิกากับนาที 

และสามารถบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง        

เปนนาที ซึ่งนำมาเปรียบเทียบกันได           

สวนการบอกวัน เดือน ป จะดูไดจากปฏิทิน 

การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลาเปนการนำ

๒๐ ๘ 



๔๐ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

เวลาในหนวยเดียวกันมาบวก ลบ คูณ         

หารกัน 

๘ การคูณจำนวนไมเกิน 

๑,๐๐๐ และ ๐ 

ค ๑.๑  ป. ๒/๕  

          ป. ๒/๘ 

 

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวน           

ที่ไมเกินสองหลัก มีวิธีการที่หลากหลาย       

และใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  

ในการหาคำตอบและตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลของคำตอบ สวนการแกโจทย

ปญหาการคูณ ตองวิเคราะหโจทย และแสดง

วิธีทำเพ่ือหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบ        

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

๒๐ ๘ 

๙ การหารจำนวนไมเกิน 

๑,๐๐๐ 

ค ๑.๑  ป. ๒/๕  

          ป. ๒/๖ 

          ป. ๒/๘ 

    

การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก        

มีวิธีการที่หลากหลายและใชทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตรในการหา

คำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผล 

ของคำตอบ การหาตัวไมทราบคาในประโยค

สัญลักษณแสดงการคูณและการหาร สามารถ

ใชความสัมพันธของการคูณและการหาร        

มาชวยในการหาคำตอบ สวนการแกโจทย

ปญหาการหาร ตองวิเคราะหโจทย และ

แสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบ

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

๒๐ ๘ 

๑๐ การวัดน้ำหนัก ค ๒.๑  ป. ๒/๔  

          ป. ๒/๕ 

 

การวัดน้ำหนักโดยใชหนวยมาตรฐาน จะบอก

น้ำหนักเปนขีด กรัม กิโลกรัม ซึ่งสามารถนำ

น้ำหนักของสิ่งตาง ๆ มาเปรียบเทียบกันได

โดยใชความสัมพันธระหวางกิโลกรัมกับกรัม 

กิโลกรัมกับขีด สวนการแกโจทยปญหา

เกี่ยวกับการวัดน้ำหนักสามารถทำไดหลายวิธี

แตควรเลือกวิธีแกปญหาที่เหมาะสม  

๑๕ ๖ 

๑๑ ปริมาตรและความจุ ค ๒.๑  ป. ๒/๖  

 

การวัดปริมาตรและความจุโดยใชหนวย

มาตรฐาน จะบอกปริมาตรหรือความจุเปน

๑๕ ๖ 



๔๑ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

 หนวยชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง และลิตร    

ซึ่งสามารถนำปริมาตรหรือความจุในหนวย

เดียวกันมาเปรียบเทียบกันได และการแก

โจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดปริมาตรและ

ความจุสามารถทำไดหลายวิธี แตควรเลือกวิธี

แกปญหาที่เหมาะสม 

๑๒ การนำเสนอขอมูล ค ๓.๑  ป. ๒/๑  

 

แผนภูมิรูปภาพเปนวิธีการนำเสนอขอมูล 

อยางหนึ่งเพื่อความสะดวกในการอานขอมูล   

๕ ๓ 

๑๓ การบวก ลบ คูณ หาร

ระคน 

ค ๑.๑  ป. ๒/๗  

          ป. ๒/๘ 

 

การบวก ลบ คูณ หารระคน มีวิธีการที่

หลากหลายและใชทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการหาคำตอบและตรวจสอบ

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ สวนการแก

โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  

ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือหา

คำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ของคำตอบ 

๑๕ ๖ 

ระหวางป ๑๙๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค ๑๓๑๐๑   คณิตศาสตร ๓                                         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                       

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                                             เวลา   ๒๐๐    ชั่วโมง 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ จำนวนนับไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐  

ค ๑.๑  ป. ๓/๑  

          ป. ๓/๒ 

 

จำนวนนับที่ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

สามารถอานและเขียนแทนดวยตัวเลขฮินดู

อารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ          

จำนวนตาง ๆ จะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับ

จำนวนหลักและคาของตัวเลขในแตละหลัก 

ที่จะทำใหจำนวนมีคาแตกตางกัน ซึ่งจำนวน

นับที่ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ จะเปนการบอก

จำนวนที่มีตัวเลขที่ไมเกินหกหลัก               

จำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ สามารถนำมา

เปรียบเทียบกันได โดยมีคาเทากัน            

หรือไมเทากัน และคาไมเทากันอาจมีคา

มากกวาหรือนอยกวากันอยางใดอยางหนึ่ง

เทานั้น  โดยใชเครื่องหมาย =  ≠  >  < 

แสดงการเปรียบเทียบ การเรียงลำดับจำนวน   

หลาย ๆ จำนวน ทำไดโดยการเปรียบเทียบ

จำนวนทุก ๆ จำนวน แลวเรียงลำดับจำนวน

จากนอยไปมาก หรือจากมากไปนอย 

๑๕ ๖ 

๒ การบวกจำนวนที่ม ี      

ผลบวกไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ 

ค ๑.๑  ป. ๓/๕  

          ป. ๓/๙ 

ค ๑.๒  ป. ๓/๑  

 

  

การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ ใหบวกจำนวนที่อยูใน          

หลักเดียวกันเขาดวยกัน โดยเริ่มบวกจาก

หลักหนวยกอน ถาผลบวกในหลักใดเปน

จำนวนสองหลักใหทดจำนวนที่ครบสิบไปยัง

หลักถัดไปทางซาย การบวกจำนวนสาม

จำนวนใชวิธีเดียวกันกับการบวกจำนวน          

สองจำนวน คือ การบวกจำนวนที่อยูในหลัก

เดียวกันเขาดวยกัน โจทยปญหาการบวก         

๒๐ ๘ 



๔๓ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

จะประกอบไปดวยสองสวนคือ สวนที่โจทย

กำหนดใหและสวนที่โจทยถาม                

การหาคำตอบโจทยปญหาการบวก ทำไดโดย

การวิเคราะหโจทย เขียนประโยคสัญลักษณ

แลวหาคำตอบ 

๓ การลบจำนวนที่ม ี         

ตัวตั้งไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ 

ค ๑.๑  ป. ๓/๕  

          ป. ๓/๙ 

ค ๑.๒  ป. ๓/๑  

การลบที่มีตัวตั้งไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ที่ไมมี   

การกระจาย  เวลาตั้งโจทยปญหาตองตั้ง

ตัวเลขในหลักเดียวกันใหตรงกัน  โดยใหนำ

จำนวนที่อยูในหลักเดียวกันมาลบกัน โดยเริ่ม

ลบในหลักหนวยกอน การลบจำนวนสอง

จำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 1๐๐,๐๐๐ แบบมี

การกระจาย ใหนำจำนวนที่อยูในหลัก

เดียวกัน มาลบกัน  ถาเลขโดดของตัวตั้งใน

หลักเดียวกันนอยกวาตัวลบใหกระจายหลัก

ทางซายมือของตัวตั้งมาเพ่ิมในหลักนั้น 

หลักการลบจำนวนสามจำนวน ใหนำจำนวน

ที่อยูในหลักเดียวกันมาลบกัน  ถาเลขโดด

ของตัวตั้งในหลักเดียวกันนอยกวาตัวลบให

กระจายหลักทางซายมือของตัวตั้งมาเพิ่มใน

หลักนั้น โดยจะหาผลลบของจำนวนสอง

จำนวนแรกกอน แลวจึงนำจำนวนที่เหลือมา

ลบออกจากผลลัพธที่ได  โจทยปญหาการลบ

และการสรางโจทยปญหาการลบจะประกอบ

ไปดวยสองสวนคือ สวนที่โจทยกำหนดให

และสวนที่โจทยถาม การหาคำตอบโจทย

ปญหาการลบ ทำไดโดยการวิเคราะหโจทย 

เขียนประโยคสัญลักษณแลวหาคำตอบ 

๒๐ ๘ 

๔ การคูณจำนวนไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ 

ค ๑.๑  ป. ๓/๖  

          ป. ๓/๙ 

 

หลักในการคูณจำนวนไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ คือ

ใหคูณจำนวนในหลักหนวยของตัวตั้งกอน 

แลวจึงคูณในหลักถัดไปทางซายมือของ      

๑๗ ๖ 



๔๔ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

หลักหนวยตามลำดับ หรือจากหลักทาง

ขวามือไปทางซายมือทีละหลัก หากมีทด        

ใหทดไปยังหลักถัดไปทางซายมือการสราง

โจทยปญหาการคูณจะประกอบไปดวย        

สองสวนคือ สวนที่โจทยกำหนดใหและสวนที่

โจทยถาม การแกโจทยปญหาการคูณ          

มีขั้นตอนสำคัญคือ ทำความเขาใจ             

และวิเคราะหโจทยปญหา วางแผนในการ         

แกโจทยปญหา แกปญหา และตรวจสอบ

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

๕ การหาร ค ๑.๑  ป. ๓/๗  

          ป. ๓/๙ 

 

การหารยาวและการหารสั้นเปนการตั้งหาร

โดยนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลัก เริ่มหาร

จากหลักทางซายมือกอน แลวจึงหารในหลัก

ถัดไปทางขวามือ ซึ่งในการหารลงตัวจะมีเศษ

ของการหารเปน ๐ และในการหารไมลงตัว

จะมีเศษของการหารมากกวา ๐ ซึ่งผลคูณ

ของสองจำนวนใด ๆ เมื่อหารดวยจำนวนใด

จำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้น จะไดผลหาร

เทากับอีกจำนวนหนึ่งเสมอ โจทยปญหา        

การหารจะประกอบไปดวยสองสวน คือ  

สวนที่โจทยกำหนดใหและสวนที่โจทยถาม 

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

สามารถทำไดโดยนำคำตอบท่ีไดมาคูณกับ

ตัวหาร ซึ่งคำตอบตองไดเทากับตัวตั้ง 

๑๓ ๕ 

๖ การวัดความยาว ค ๒.๑  ป. ๓/๓  

          ป. ๓/๔ 

          ป. ๓/๕ 

          ป. ๓/๖ 

 

กิโลเมตร เมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร        

เปนหนวยมาตรฐานที่ใชบอกความยาว        

ความสูง และระยะทาง ซึ่ง ๑ เซนติเมตร            

จะเทากับ ๑๐ มิลลิเมตร ๑ เมตรจะเทากับ 

๑๐๐ เซนติเมตร และ ๑ กิโลเมตร จะเทากับ 

๑,๐๐๐ เมตร การวัดความยาวของสิ่งของ        

๑๒ ๕ 



๔๕ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ควรเลือกเครื่องวัดความยาวใหเหมาะสม          

และวัดใหถูกวิธีโดยใช เมตร เซนติเมตร         

และมิลลิเมตร เปนหนวยมาตรฐานในการวัด

ความยาว และการคาดคะเนความยาว เปนการ

ใชสายตาประมาณความยาวของสิ่งตาง ๆ 

วิธีการตรวจสอบวาการคาดคะเนถูกตองมาก

นอยเพียงใด ทำไดโดยการวัดความยาวจริงของ

สิ่งที่คาดคะเนไว แลวเปรียบเทียบความยาว       

ที่คาดคะเนดวยสายตาวามีความคลาดเคลื่อน

เทาไร สวนการแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ         

การวัด  ความยาวตองวิเคราะหโจทย และ

แสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบ

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

๗ รูปเรขาคณิตสองมิติ ค ๒.๒  ป. ๓/๑  

 

เมื่อพับกระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติตามแนว

เสนประแลว ทั้งสองสวนทับกันสนิทพอดี 

เรียกรอยพับนี้วา แกนสมมาตร และเรียก       

รูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรวา         

รูปสมมาตร ซึ่งรูปเรขาคณิตสองมิติบางรูป        

มีแกนสมมาตรมากกวา ๑ แกน 

๓ ๒ 

๘ เศษสวนและการบวก 

การลบเศษสวน 

ค ๑.๑ ป. ๓/๓  

         ป. ๓/๔ 

         ป. ๓/๑๐ 

         ป. ๓/๑๑ 

 

การบอก อาน และเขียนเศษสวนที่มีตัวเศษ

นอยกวาหรือเทากับตัวสวน สามารถ

เรียงลำดับเศษสวนไดโดยการเปรียบเทียบ

เศษสวน สวนการแกโจทยปญหาการบวก        

และการลบเศษสวน ตองวิเคราะหโจทย           

และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ รวมทั้ง

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

๑๙ ๗ 

๙ การวัดน้ำหนัก ค ๒.๑ ป. ๓/๗  

         ป. ๓/๘ 

         ป. ๓/๙ 

         ป. ๓/๑๐ 

การวัดน้ำหนักโดยใชหนวยมาตรฐาน จะบอก

น้ำหนักเปนขีด กรัม กิโลกรัม ซึ่งสามารถนำ

น้ำหนักของสิ่งตาง ๆ มาเปรียบเทียบกันได      

โดยใชความสัมพันธระหวางกิโลกรัมกับกรัม 

๑๔ ๖ 



๔๖ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

 เมตริกตันกับกิโลกรัม สามารถหาคาของ

น้ำหนักไดจากการเลือกใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม 

สวนการแกโจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดน้ำหนัก

สามารถทำไดหลายวิธีแตควรเลือกวิธีการ

แกปญหาที่เหมาะสม 

๑๐ ปริมาตรและความจุ ค ๒.๑ ป. ๓/๑๑  

         ป. ๓/๑๒ 

         ป. ๓/๑๔ 

 

การวัดปริมาตรและความจุเปนลิตร                   

และมิลลิลิตรจะบอกปริมาตรและความจุ             

ซึ่งสามารถนำปริมาตรหรือความจุ              

ในหนวยเดียวกันมาเปรียบเทียบกันได             

และสามารถคาดคะเนปริมาตรและความจุได         

สวนการแกโจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดปริมาตร

และความจุสามารถทำไดหลายวิธี แตสามารถ

เลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม 

๑๔ ๖ 

๑๑ การเก็บรวบรวม

ขอมูลและการ

นำเสนอขอมูล 

ค ๓.๑ ป. ๓/๑  

         ป. ๓/๒ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลและจำแนกขอมูล             

มีวิธีการที่หลากหลายและใชทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตรในการหาคำตอบ

และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

โดยตองเลือกใชใหเหมาะสม สวนการนำเสนอ

ขอมูลสามารถใชตารางทางเดียว และแผนภูมิ

รูปภาพได 

๑๑ ๕ 

๑๒ เวลา ค ๒.๑  ป. ๓/๑  

 

 

การบอกเวลาบนหนาปดนาิกาจะบอกเปน

นาิกากับนาที และสามารถบอกระยะเวลา

เปนชั่วโมง เปนนาที ซึ่งนำมาเปรียบเทียบได 

สวนการเขียนและการอานเวลาสามารถใช

มหัพภาค (.) และทวิภาค (:) ซึ่งนำไปใชใน        

การอานและเขียนบันทึกกิจกรรมทีระบุได           

การแกปญหาเกี่ยวกับเวลาเปนการนำเวลา         

ในหนวยเดียวกันมาบวก ลบ คูณ หารกัน 

๑๙ ๗ 

๑๓ เงิน ค ๒.๑  ป. ๓/๑ เงินเหรียญและธนบัตรแตละชนิด              

มีคาแตกตางกัน สามารถนำมาเปรียบเทียบ

๑๗ ๖ 



๔๗ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

กันได สวนการแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน 

ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำเพื่อหา

คำตอบรวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล 

ของคำตอบ 

๑๔ การบวก ลบ คูณ หาร

ระคน 

ค ๑.๑ ป. ๓/๘  

         ป. ๓/๙ 

 

 

 

 

การบวก ลบ คูณ หารระคน มีวิธีการที่

หลากหลายและใชกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการหาคำตอบและตรวจสอบ

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ                    

สวนการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ           

หารระคน ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำ

เพื่อหาคำตอบรวมทั้งตรวจสอบ                 

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

๖ ๓ 

ระหวางป ๑๙๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค ๑๔๑๐๑   คณิตศาสตร ๔                                        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                       

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                                            เวลา   ๑๖๐    ชั่วโมง 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ จำนวนนับที่มากกวา 

๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

ค ๑.๑  ป. ๔/๑  

          ป. ๔/๒ 

 

จำนวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

สามารถเขียนและอานเปนตัวเลขฮินดูอารบิก 

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ เขียนแสดงจำนวน

ในรูปกระจาย ซึ่งเปนการเขียนตามคาของ

เลขโดดในแตละหลัก เปรียบเทียบจำนวนที่

เทากันหรือไมเทากัน มากกวาหรือนอยกวา 

และเรียงลำดับจำนวนจากมากไปนอย และ

จากนอยไปมาก ตลอดจนหาคาประมาณเปน

จำนวนเต็มสิบ เต็มรอย เต็มพัน เต็มหมื่น 

เต็มแสน และเต็มลาน 

๑๐ ๕ 

๒ การบวกและการลบ

จํานวนนับที่มากกวา 

๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

ค ๑.๑ ป. ๔/๗  

         ป. ๔/๘ 

         ป. ๔/๑๑ 

         ป. ๔/๑๒ 

 

การบวกและการลบจํานวน มีวิธีการ 

ที่หลากหลายและใชทักษะกระบวนการ         

ทางคณิตศาสตรในการหาคําตอบ การหา        

ตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณตองใช

ความสัมพันธของการบวกและการลบ 

หรือใชความสัมพันธแบบสวนยอย-สวนรวม 

และการประมาณผลลัพธของการบวก        

และการลบชวยตรวจสอบความถูกตอง        

ของคําตอบ สวนการแกโจทยปญหาการบวก

และการลบ ตองวิเคราะหโจทย และ 

แสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบ รวมทั้งตรวจสอบ

ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 

 

๑๗ ๙ 

๓ การคูณ ค ๑.๑ ป. ๔/๗  

         ป. ๔/๙ 

         ป. ๔/๑๑ 

การคูณจำนวนมีวิธีการที่หลากหลาย และใช

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการหา

คำตอบ การหาตัวไมทราบคาในประโยค

๒๐ ๑๐ 



๔๙ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

         ป. ๔/๑๒ 

 

สัญลักษณตองใชความสัมพันธของการคูณ

และการหาร และการประมาณผลลัพธ          

ของการคูณชวยตรวจสอบความถูกตอง       

ของคำตอบ สวนการแกโจทยปญหาการคูณ 

ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือหา

คำตอบ รวมทั้งตองตรวจสอบ             

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

๔ การหาร ค ๑.๑ ป. ๔/๗  

         ป. ๔/๙ 

         ป. ๔/๑๑ 

         ป. ๔/๑๒ 

 

การหารจำนวนมีวิธีการที่หลากหลาย และใช

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการหา

คำตอบ การหาตัวไมทราบคาในประโยค

สัญลักษณตองใชความสัมพันธของการคูณ

และการหาร และการประมาณผลลัพธ           

ของการคูณ ชวยตรวจสอบความถูกตอง            

ของคำตอบ และการแกโจทยปญหาการหาร 

ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือหา

คำตอบ รวมทั้งตองตรวจสอบ               

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

๑๔ ๗ 

๕ แบบรูปของจำนวน มีการจัดการ

เรียนการสอน

เพื่อเปนพื้นฐาน 

แตไมวัดผล 

แบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ         

แบบเพิ่มขึ้นและลดลงที่เกิดจากการคูณหรือ

การหารดวยจำนวนเดียวกัน เปนชุดของ

จำนวนที่มีความสัมพันธกัน สามารถบอก

จำนวนตอไปหรือจำนวนที่หายไปได 

๕ - 

๖ รูปเรขาคณิต ค ๒.๑ ป. ๔/๒  

ค ๒.๒ ป. ๔/๑  

ระนาบเปนพื้นที่ผิวแบนและเรียบที่แผขยาย

ออกไปอยางไมมีที่สิ้นสุด จุดใชแสดงตำแหนง 

เสนตรง สวนของเสนตรง มีลักษณะตรง 

เสนตรง และรังสี มีความยาวไมสิ้นสุด         

รังสีสองเสนที่มีจุดปลายเปนจุดเดียวกันทำให

เกิดมุม มุมชนิดตาง ๆ สามารถใช              

โพรแทรกเตอรวัดหาขนาดของมุม           

และสรางมุมตามที่ตองการได 

๑๐ ๕ 



๕๐ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๗ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ค ๒.๑ ป. ๔/๓  

ค ๒.๒ ป. ๔/๒ 

รูปสี่เหลีย่มจัตุรัสและรูปสี่เหลีย่มผืนผา เปนรูป

สี่เหลี่ยมมุมฉาก การสรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

อาจใชไมฉากหรือโพรแทรกเตอรสราง          

การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหาไดจาก

สูตรความกวางคูณความยาว สวนความยาว

รอบรูปใหนำความยาวของดานทั้งสี่ดาน 

มาบวกกัน การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่

และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

สามารถทำไดหลายวิธี แตควรเลือกวิธี

แกปญหาที่เหมาะสม 

๑๒ ๘ 

๘ เศษสวน ค ๑.๑ ป. ๔/๓  

         ป. ๔/๔ 

 

เศษสวนแท เศษเกิน และจำนวนคละ 

สามารถเขียนและอานโดยใชภาษาและ

สัญลักษณทางคณิตศาสตร เศษเกิน  

สามารถเขียนในรูปของจำนวนคละ และ

จำนวนคละสามารถเขียนในรูปเศษเกินได 

การหาเศษสวนที่เทากัน เศษสวนอยางต่ำ 

และเศษสวนที่เทากับจำนวนนับ สามารถ       

ทำไดโดยใชการคณูหรือการหารจำนวน และ

เศษสวนสามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

จากมากไปนอย และจากนอยไปมาก 

๑๐ ๕ 

๙ การบวกและการลบ

เศษสวน 

ค ๑.๑ ป. ๔/๑๓  

         ป. ๔/๑๔ 

 

การบวก การลบเศษสวนและจำนวนคละ       

ที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของตัวสวน         

อีกตัวหนึ่ง มีวิธีการที่หลากหลาย             

และใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

ในการหาคำตอบและตรวจสอบ           

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ สวนการแก

โจทยปญหาการบวก การลบเศษสวน และ

จำนวนคละ ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธี

ทำเพ่ือหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบ 

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

๙ ๕ 



๕๑ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑๐ ทศนิยม ค ๑.๑ ป. ๔/๕  

         ป. ๔/๖ 

 

การเขียน การอาน การเปรียบเทียบ และ 

การเรียงลำดับทศนิยมไมเกินสามตำแหนง 

พิจารณาจากคาของเลขโดดหนาจุดทศนิยม

และหลังจุดทศนิยม การเขียนแสดงทศนิยม

ในรูปกระจายใหเขียนตามคาของเลขโดด       

ในแตละหลัก และทศนิยมสามารถ

เปรียบเทียบและเรียงลำดับจากมากไปนอย 

และจากนอยไปมาก 

๑๐ ๕ 

๑๑ การบวกและการลบ

ทศนิยมไมเกินสาม

ตำแหนง 

ค ๑.๑ ป. ๔/๑๕ 

         ป. ๔/๑๖ 

 

การบวกและการลบทศนิยมไมเกิน             

สามตำแหนง มีวิธีการที่หลากหลายและใช

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการหา

คำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผล 

ของคำตอบ สวนการแกโจทยปญหาการบวก

และการลบทศนิยมไมเกินสามตำแหนง          

ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือหา

คำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ของคำตอบ 

๙ ๕ 

๑๒ ขอมูลและ            

การนำเสนอขอมูล 

ค ๓.๑ ป. ๔/๑ แผนภูมิแทง แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และ

ตารางสองทางเปนวิธีการนำเสนอขอมูล 

อยางหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการอานขอมูล 

สวนการอานขอมูลจากแผนภูมิแทง           

แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และตารางสองทาง 

เปนการอานขอมูล สามารถนำไปปรับใช        

ในชีวิตประจำวัน 

๙ ๕ 

๑๓ เวลา ค ๒.๑ ป. ๔/๑ การบอกระยะเวลา ตองใชความสัมพันธ  

ของหนวยเวลาและการดำเนินการของจำนวน 

ตารางเวลา จะชวยใหอานขอมูลไดสะดวกและ

ชัดเจนขึ้น และนำไปแกปญหาเกี่ยวกับเวลา 

๑๒ ๖ 

๑๔ การบวก ลบ คูณ หาร

ระคน 

ค ๑.๑ ป. ๔/๑๐  

         ป. ๔/๑๑ 

การบวก ลบ คูณ หารระคน เปนการดำเนินการ

ที่มากกวาหนึ่งขั้นตอน และการแกปญหา         

๑๑ ๖ 



๕๒ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

         ป. ๔/๑๒ 

 

การบวก ลบ คูณ หารระคน สามารถทำได

หลายวิธี ควรเลือกวิธีแกปญหาที่เหมาะสม 

และดำเนินการตามขั้นตอนของการแกปญหา 

รวมถึงการตรวจสอบความสมเหตุสมผล           

ของคำตอบ 

ระหวางป ๑๕๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๑๖๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค ๑๕๑๐๑   คณิตศาสตร ๕                                        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                       

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                            เวลา   ๑๖๐    ชั่วโมง 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ เศษสวน และการบวก 

การลบเศษสวน 

ค ๑.๑ ป. ๕/๓  

         ป. ๕/๕ 

 

การเปรียบเทียบเศษสวนใหทำตัวสวน            

ใหเทากันกอน จากนั้นใชวิธีนำตัวเศษ             

มาเปรียบเทียบกัน   ตัวเศษของเศษสวนใด

มากกวา เศษสวนนั้นจะมีคามากกวาหรือ         

ตัวเศษของเศษสวนใดนอยกวา เศษสวนนั้น

จะมีคานอยกวา และอีกหนึ่งวิธีคือการคูณ

ไขวระหวางตัวเศษกับตัวสวน สำหรับ          

การบวกและการลบเศษสวน ตองทำตัวสวน           

ใหเทากันกอน โดยคูณตัวเศษและตัวสวน

ดวยจำนวนเดียวกัน แลวจึงนำตัวเศษมาบวก

และลบกัน สวนการบวกและการลบจำนวน

คละ ใหนำจำนวนเต็มมาบวกและลบกันกอน 

สวนเศษสวนใหใชวิธีเดียวกับการบวก            

และการลบเศษสวนแท โดยการทำตัวสวน 

ใหเทากัน จากนั้นจึงนำตัวเศษมาบวก            

และลบกัน การแสดงวิธีทำและหาคำตอบ

ของโจทยปญหาการบวก การลบเศษสวน

และ จำนวนคละ ตองเริ่มจากการวิเคราะห        

โจทยปญหา วางแผนแกโจทยปญหา             

โดยเขียนเปนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธีทำ

เปนลำดับขั้นตอน แลวจึงหาคำตอบ             

พรอมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล            

ของคำตอบ 

๑๔ ๗ 

๒ การคูณ การหาร  ค ๑.๑ ป. ๕/๔  

         ป. ๕/๕ 

 

การคูณจำนวนนับกับเศษสวน ใหนำจำนวน

นับคูณกับตัวเศษ โดยตัวสวนคงเดิม             

การคูณเศษสวนกับเศษสวน ใหนำตัวเศษคูณ

๑๖ ๘ 



๕๔ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

และการบวก ลบ           

คูณ หารระคน             

ของเศษสวน 

กับตัวเศษและตัวสวนคูณกับตัวสวน           

การคูณจำนวนคละ ใหเขียนจำนวนคละ     

เปนเศษเกินกอน แลวจึงหาผลคูณ             

ผลคูณท่ีไดควรทำใหเปนเศษสวนอยางต่ำ 

จำนวนคละหรือจำนวนนับ สวนการหาร

เศษสวนดวยจำนวนนับ หาผลหารโดยคูณ

เศษสวนที่เปนตัวตั้งกับสวนกลับของจำนวน

นับนั้น และการหารเศษสวนดวยเศษสวน  

หาผลหารโดยคูณเศษสวนที่เปนตัวตั้ง         

กับสวนกลับของเศษสวนที่เปนตัวหาร           

สวนการหารจำนวนคละตองทำจำนวนคละ

ใหเปนเศษเกินกอนแลวจึงทำเหมือนการหาร

เศษสวนดวยเศษสวน การหาผลลัพธของ 

การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวน 

และจำนวนคละ ถามีวงเล็บใหหาผลลัพธ          

ในวงเล็บกอน แตถาไมมีวงเล็บและมีการ

ดำเนินการทั้งการบวก ลบ คูณ และหาร            

ใหหาผลคูณหรือผลหารจากซายไปขวากอน 

แลวจึงหาผลบวกหรือผลลบจากซายไปขวา 

การแกโจทยปญหาการคูณ การหารเศษสวน

และจำนวนคละ ตองเริ่มจากการวิเคราะห        

โจทยปญหา การวางแผนแกโจทยปญหา       

การแกปญหาโดยเขียนเปนประโยค

สัญลักษณ แสดงวิธีทำเปนลำดับขัน้ตอน  

แลวจึงหาคำตอบ พรอมทั้งตรวจสอบ           

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ การแกโจทย

ปญหา การบวก ลบ คูณ หารระคนของ

เศษสวนและจำนวนคละ มีหลักการ

เชนเดียวกันกับการแกโจทยปญหาการคูณ 

การหารเศษสวนและจำนวนคละ 



๕๕ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๓ ทศนิยม และการบวก 

การลบทศนิยม 

ค ๑.๑ ป. ๕/๑  

         ป. ๕/๘ 

 

 

เศษสวนและทศนิยมมีความสัมพันธกัน           

ซึ่งทศนิยมสามารถเขียนในรูปเศษสวน          

และเศษสวน สามารถเขียนในรูปทศนิยม         

ได ทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนง สามารถ

ประมาณเปนจำนวนเต็ม ทศนิยม 1 ตำแหนง

หรือทศนิยม 2 ตำแหนงได การบวกและ          

การลบทศนิยมมีวิธีการเหมือนกับการบวก

และการลบจำนวนนับ โดยตั้งหลักเลขและ 

จุดทศนิยมใหตรงกันแลวบวกหรือลบกัน

เหมือนจำนวนนับและสามารถตรวจสอบ

คำตอบโดยใชการประมาณได                 

สวนการแกโจทยปญหาการบวกและการลบ

ทศนิยมตองเริ่มจากการวิเคราะหโจทยปญหา 

เขยีนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธีทำ           

พรอมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล            

ของคำตอบ 

๑๕ ๗ 

๔ การคูณและการหาร

ทศนิยม 

ค ๑.๑ ป. ๕/๖  

         ป. ๕/๗ 

         ป. ๕/๘ 

 

การคูณทศนิยมใชหลักการเดียวกับการคูณ

จำนวนนับ แตผลลัพธที่ไดจะเปนทศนิยมที่มี

จำนวนตำแหนงเทากับจำนวนตำแหนงของ

ตัวตั้งและตัวคูณรวมกัน ซึ่งการประมาณ         

ผลคูณ สามารถใชคาประมาณในการ

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

สวนการหารทศนิยมดวยจำนวนนับ              

ใชหลักการเดียวกับการหารจำนวนนับดวย

จำนวนนับ ผลหารที่ไดอาจมีจำนวนตำแหนง

เทากับหรือมากกวาจำนวนตำแหนงทศนิยม

ของตัวตั้ง สวนการประมาณผลหาร            

สามารถใชคาประมาณในการตรวจสอบ 

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ การแสดง         

วิธีทำและหาคำตอบของโจทยปญหาการคูณ

๑๕ ๗ 



๕๖ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

และการหารทศนิยม ตองเริ่มจาก             

การวิเคราะหโจทยปญหา การวางแผน           

แกโจทยปญหา การแกโจทยปญหาโดยเขียน

เปนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธีทำเปนลำดับ

ขั้นตอน แลวจึงหาคำตอบ พรอมทั้ง

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

๕ การวัดความยาว           

และ การวัดน้ำหนัก 

ค ๒.๑ ป. ๕/๑  

         ป. ๕/๒ 

 

การวัดความยาวและการวัดน้ำหนักใชความรู

เรื่องทศนิยม และความสัมพันธระหวาง 

หนวยความยาวและความสัมพันธระหวาง

หนวยน้ำหนักเพ่ือเปลี่ยนหนวย เซนติเมตร

กับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตร

กับเมตร กิโลกรัมกับกรัม รวมถึงการแกโจทย

ปญหาเกี่ยวกับความยาวและน้ำหนักที่ใช

ความรูเรื่องการเปลี่ยนหนวยและทศนิยม 

ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือหา

คำตอบ 

๑๒ ๖ 

๖ เสนขนาน ค ๒.๒ ป. ๕/๑  

 

 

เสนตรงสองเสนบรรจบกันที่มุมฉาก ทำให

เกิดเสนตั้งฉาก เสนตรงสองเสนอยูบนระนาบ

เดียวกัน มีระยะหางเทากันเสมอ              

เสนตรงสองเสนนั้นขนานกัน การสราง          

เสนขนานตองอาศัยสมบัติของเสนขนาน        

มาชวยในการสราง เสนตรงเสนหนึ่งตัดกับ

เสนขนานคูหนึ่ง จะทำใหเกิดมุมแยง             

มุมภายในและมุมภายนอกที่อยูบนขาง

เดียวกันของเสนตัดขวาง 

๑๔ ๗ 

๗ รูปเรขาคณิตสองมิติ

และรูปเรขาคณิต 

สามมิติ   

ค ๒.๒  ป. ๕/๒  

          ป. ๕/๓ 

          ป. ๕/๔ 

 

รูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ มีสมบัติที่แตกตางกัน

พิจารณาจากลักษณะและความสัมพันธ        

ของดาน มุม และเสนทแยงมุม                

การสรางรูปสี่เหลี่ยมอาจใชตาราง ไมฉาก

หรือโพรแทรกเตอรในการสรางรูปสี่เหลี่ยม

๑๔ ๗ 



๕๗ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ตามที่ตองการ ปริซึมเปนทรงที่มีหนาตัด 

หรือฐานทั้งสองเปนรูปหลายเหลี่ยมที่เทากัน

ทุกประการและอยูในระนาบที่ขนานกัน           

มีหนาขางเปนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

๘ ความยาวรอบรูปและ

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

  

ค ๒.๑  ป. ๕/๔  

 

การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม          

ใหนำความยาวของดานทั้งสี่ดานมาบวกกัน 

การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 

และรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน หาไดจากสูตร

ความยาวฐาน คูณความสูง การแกโจทย

ปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของ             

รูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม            

ขนมเปยกปูนและรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน 

สามารถทำไดหลายวิธี แตควรเลือกวิธี

แกปญหาที่เหมาะสม 

๑๓ ๗ 

๙ ปริมาตรและความจุ ค ๒.๑  ป. ๕/๓ 

    

การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก         

และ ความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก         

หาไดจากความกวาง คูณ ความยาว คูณ 

ความสูง การแกโจทยปญหาสามารถทำได

หลายวิธี แตควรเลือกวิธีที่เหมาะสม             

และดำเนินตามขั้นตอนท่ีวางไว 

๑๔ ๗ 

๑๐ รอยละและเปอรเซ็นต

  

ค ๑.๑  ป. ๕/๒ 

          ป. ๕/๙ 

รอยละสามารถเขียนแสดงในรูปเศษสวนที่มี    

ตัวสวนเปน 1๐๐ หรือทศนิยมสองตำแหนง 

การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ สามารถ

ทำไดหลายวิธี แตควรเลือกวิธีแกปญหาที่

เหมาะสมและดำเนินการตามขั้นตอนของ 

การแกปญหา 

๒๐ ๑๐ 

๑๑ การนำเสนอขอมูล ค ๓.๑  ป. ๕/๑ 

          ป. ๕/๒ 

การเขียนแผนภูมิแทงและกราฟเสนที่ม ี          

การยนระยะของเสนแสดงจำนวน เปนการ

นำเสนอขอมูลที่มีคามากหรือขอมูลที่มีคา

ใกลเคียงกัน สวนการอานขอมูลจาก         

๑๑ ๗ 



๕๘ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ เปนการอานขอมูล

สองชนิดที่เขียนไวชิดกัน เพื่อเปรียบเทียบ

ขอมูล  

ระหวางป ๑๕๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๑๖๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค ๑๖๑๐๑   คณิตศาสตร ๖                                        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                       

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                            เวลา   ๑๖๐    ชั่วโมง 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ค ๑.๑  ป. ๖/๔  

          ป. ๖/๕ 

          ป. ๖/๖ 

 

ห.ร.ม. คือ ตัวหารรวมของจำนวนนับใด ๆ 

สองจำนวนหรือมากกวานั้นที่มีคามากท่ีสุด 

ค.ร.น. คือ ตัวคูณรวมของจำนวนนับใด ๆ 

สองจำนวนหรือมากกวานั้นที่มีคานอยที่สุด 

ซึ่งสามารถหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไดโดยการ

หาตัวประกอบของจำนวนนับนั้นหรือ               

หาจำนวนนับใด ๆ ที่มีจำนวนนับนั้นเปน           

ตัวประกอบ หรือเขียนจำนวนนับนั้นใหอยูใน

รูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะหรือใช           

การหารสั้น สวนการแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ 

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตองวิเคราะหโจทย และ

แสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบรวมทั้งตรวจสอบ

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

๒๐ ๑๐ 

๒ เศษสวน และการบวก 

ลบเศษสวน            

และจำนวนคละ 

ค ๑.๑  ป. ๖/๑  

          ป. ๖/๗ 

          ป. ๖/๘ 

 

การบวก การลบเศษสวน และจำนวนคละที่มี

ตัวสวนไมเทากัน ตองทำตัวสวนใหเทากันกอน 

แลวจึงหาผลบวกหรือผลลบของเศษสวนหรือ

จำนวนคละนั้น การเปรียบเทียบเศษสวนที่

เทากันหรือไมเทากัน มากกวาหรือนอยกวา

สามารถใชเครื่องหมาย = ≠ > < และสามารถ

เรียงลำดับจำนวนจากนอยไปมากหรือจากมาก

ไปนอยได สวนการแกโจทยปญหาการบวก 

การลบเศษสวน และจำนวนคละตองวิเคราะห

โจทย และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบรวมทั้ง

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

๑๔ ๗ 



๖๐ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๓ การบวก ลบ คูณ หาร

ระคนของเศษสวน

และจำนวนคละ 

ค ๑.๑  ป. ๖/๗  

          ป. ๖/๘ 

 

การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวน          

และจำนวนคละ มีวิธีการที่หลากหลายและใช

กระบวนการทางคณิตศาสตรในการหาคำตอบ

และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

สวนการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ             

หารระคนของเศษสวนและจำนวนคละ             

ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำเพื่อหา

คำตอบรวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล       

ของคำตอบ 

๑๐ ๕ 

๔ ทศนิยม  ค ๑.๑ ป. ๖/๙  

         ป. ๖/๑๐ 

 

ทศนิยมมีความสัมพันธกับเศษสวน               

โดยสามารถเขียนเศษสวนใหอยูในรูปทศนิยม 

และการเขียนทศนิยมใหอยูในรูปเศษสวนได 

การหารทศนิยมนอกจากพิจารณาจากรูปแลว

สามารถใชความสัมพันธระหวางทศนิยมและ

เศษสวนมาหาผลหาร และการตั้งหารมาชวยใน

การหาคำตอบ สวนการแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ

ทศนิยม ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำ

เพื่อหาคำตอบรวมทั้งตรวจสอบ                  

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

๑๕ ๘ 

๕ อัตราสวนและรอยละ ค ๑.๑ ป. ๖/๒  

         ป. ๖/๓ 

         ป. ๖/๑๑ 

         ป. ๖/๑๒ 

 

อัตราสวนเปนการเขียนแสดงการเปรียบเทียบ

ปริมาณ ๒ ปริมาณ ถามีหนวยเดียวกันไมตอง

เขียนหนวยกำกับ แตถาตางหนวยกันตองเขียน

หนวยกำกับ อัตราสวนที่มีการยอสวนลงจาก

ขนาดจริง เรียกวา มาตราสวน ซึ่งเปนการแสดง

ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางขนาดยอของ

วัตถุตาง ๆ ที่แสดงในรูปภาพ สวนการแกโจทย

ปญหาเกี่ยวกับอัตราสวนและรอยละสามารถ

ทำไดหลายวิธีแตควรเลือกวิธีการแกปญหาที่

เหมาะสม 

๒๑ ๑๐ 



๖๑ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๖ รูปเรขาคณิตสองมิติ ค ๒.๒   ป. ๖/๑  

           ป. ๖/๒ 

 

รูปสามเหลี่ยมและรูปวงกลมเปนรูปเรขาคณิต

สองมิติ โดยชนิดของรูปสามเหลี่ยมสามารถ

แบงไดตามลักษณะของดานและลักษณะ           

ของมุม ตามสมบัติตาง ๆ ของรูปสามเหลี่ยม 

แตละชนิด และสวนประกอบของวงกลม

ประกอบดวย จุดศูนยกลาง เสนรอบวง            

เสนผานศูนยกลาง รัศมี และเสนคอรด 

๑๖ ๘ 

๗ ความยาวรอบรูปและ

พื้นที่ 

ค ๒.๑  ป. ๖/๒  

          ป. ๖/๓ 

 

รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม เปนรูปหลาย

เหลี่ยม ซึ่งสามารถหาความยาวรอบรูปไดจาก

ผลรวมของความยาวดานทุกดานของรูปนั้น 

และสามารถหาพื้นที่ไดจากการใชสูตร              

รูปวงกลมสามารถหา ความยาวรอบรูปและ

พื้นที่ไดจากสูตร สวนการแกโจทยปญหา

เกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่                  

ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำเพื่อหา

คำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ของคำตอบ 

๒๘ ๑๔ 

๘ รูปเรขาคณิตสามมิติ ค ๒.๒  ป. ๖/๓  

          ป. ๖/๔ 

 

รูปเรขาคณิตสามมิติเปนรูปเรขาคณิตที่แสดง

ถึงความกวาง ความยาว ความลึก นอกจากนี้ 

ยังมีความหนา นูน และมีฐานหรือหนาตัด          

เปนรูปเรขาคณิตสองมิติ เชน ทรงกระบอก 

ทรงกลม กรวย พีระมิด และปริซึม เมื่อคลี่ออก

จะไดรูปที่ประกอบดวยรูปเรขาคณิตสองมิต ิ         

ที่สามารถประกอบเปนรูปเรขาคณิตสามมิติได 

๑๐ ๕ 

๙ ปริมาตรและความจุ ค ๒.๑  ป. ๖/๑  

 

 

การหาปริมาตรเปนการหาความจุภายในของ      

รูปเรขาคณิตสามมิติกลวง ซึ่งการหาปริมาตร

ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบดวย          

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีวิธีที่หลากหลาย           

และใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร

ในการหาคำตอบและตรวจสอบ              

๑๑ ๖ 



๖๒ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ                   

สวนการแกโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตร           

รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบดวย                

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ตองใชความรูเรื่อง            

การเปลี่ยนหนวย ทศนิยม และเศษสวนมาชวย

ในการแกปญหา 

๑๐ แบบรูป ค ๑.๒  ป. ๖/๑  

 

 

แบบรูปเปนการแสดงความสัมพันธของ              

สิ่งตาง ๆ ที่มีลักษณะสำคัญบางประการ

รวมกันอยางมีเงื่อนไข ซึ่งสามารถอธิบาย

ความสัมพันธเหลานั้นไดโดยการสังเกต             

การวิเคราะหหาเหตุผล สวนการแกโจทย

ปญหาเกี่ยวกับแบบรูป ตองวิเคราะห และ

แสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบรวมทั้งตรวจสอบ

ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

๖ ๓ 

๑๑ การนำเสนอขอมูล ค ๓.๑  ป. ๖/๑  

 

 

แผนภูมิวงกลมเปนวิธีการนำเสนอขอมูล 

อยางหนึ่ง เพื่อสะดวกในการอานขอมูลโดยใช

พื้นที่ภายในรูปวงกลมแทนจำนวนปริมาณ

ขอมูล และแบงรูปวงกลมจากจุดศูนยกลาง

โดยการแบงออกเปนสวน ๆ ตามจำนวน

รายการของขอมูล 

๗ ๔ 

ระหวางป ๑๕๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๑๖๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

 

 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

 สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื ่อการเรียนรู           

มหีลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถิ่น

การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน

การจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพ

จากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนำมาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและสื่อสารใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริง

สถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรดำเนินการดังนี้ 

 ๑. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขายการเรียนรู

ที ่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ             

การเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

 ๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน รวมทั้ง

จัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

 ๓. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลองกับวิธีการ

เรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ 

 ๕. ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

 ๖. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับสื่อและการใชสื่อการเรียนรู

เปนระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 

 ในการจัดทำ การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษาควรคำนึงถึง

หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความมั่นคง

ของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนําเสนอท่ีเขาใจงาย และนาสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

อัตราสวนคะแนน  
คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = ๘๐ : ๒๐ 

รายการวัด คะแนน 

 ระหวางภาค 

     มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 

    ๑. คะแนนระหวางปการศึกษา 

        ๑.๑ วัดโดยใชแบบทดสอบ 

        ๑.๒ วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู) 

              ๑.๒.๑ ภาระงานที่มอบหมาย 

                       - การทำใบงาน/แบบฝกหัด/สมุดงาน 

                       - การแกปญหาคณิตศาสตร 

                       - การศึกษาคนควาทางคณิตศาสตร 

                       - การรวมกิจกรรมการเรียนรู 

              ๑.๒.๒ แฟมสะสมงานคณิตศาสตร 

              ๑.๒.๓ โตรงงานคณิตศาสตร 

              ๑.๒.๔ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

        ๑.๓ วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 

    ๒. คะแนนสอบกลางปการศึกษา 

        วัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

๘๐ 

 

๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 

 คะแนนสอบปลายปการศึกษา 

     มีวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

 

 

เกณฑการวัดผลประเมินผล 
 ๑. การวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

             ๑.๑  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกตอบ  

   ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๒  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ  

   ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๓  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคํา พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ  

   ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๔ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบจับคู พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู  

   จับคูถูกให ๑ คะแนน จับคูผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๕ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเปรียบเทียบ 

   เปรียบเทียบถูกให ๑ คะแนน เปรียบเทียบผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๖  เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวมทั้งหมด 

โดยกำหนดระดับคะแนนเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๔ ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดชัดเจน พรอมแสดงแนวคิดเชิงเปรียบเทียบ 

๓ ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน 

๒ ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน แตยังไมอยางชัดเจน 

๑ ตอบไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

๐ ตอบไมถูกตอง และไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

  ๑.๗  เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่อง 

   (๑)  เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องที่กำหนดสถานการณ 

    พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน 

   (๒)  เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอน 

    โดยกำหนดระดับคะแนนเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๒ เลือกคำตอบและบอกเหตุผลประกอบถูกตอง 

๑ เลือกคำตอบถูกตอง แตบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง หรือ เลือกคำตอบไมถูกตอง  

แตบอกเหตุผลประกอบไดสอดคลองกับคำตอบท่ีเลือก 

๐ เลือกคำตอบและบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง 



๖๖ 

 

 

 

  ๑.๘  เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแสดงวิธีทำ โดยกำหนดระดับคะแนนเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๔ คำตอบถูกตองและแสดงวิธีทำที่มีประสิทธิภาพ โดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบ 

และการคิดวิเคราะห 

๓ คำตอบถูกตองและแสดงวิธีทำถูกตองสมบูรณ 

๒ คำตอบถูกตอง แตแสดงวิธีทำถูกตอง 

๑ คำตอบถูกตอง มีการแสดงแสดงวิธีทำ แตยังไมสมบูรณ 

๐ คำตอบไมถูกตอง และแสดงวิธีทำไมถูกตอง 

 ๒. การวัดและประเมินผลดานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 

  ๒.๑ ภาระงานที่มอบหมาย  

   - ใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

     กำหนดเกณฑการใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการใหคะแนน 

๔ 

(ดีมาก) 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกาํหนดเวลา 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 

- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทกัษะชัดเจนเหมาะสม 

๓ 

(ดี) 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกาํหนดเวลา 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 

- สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ 

  การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

๒ 

(พอใช) 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวน แตเสร็จหลังกาํหนดเวลาเล็กนอย 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะขอไมถูกตอง 

- สลบัขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ 

  การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมครบถวน หรือไมเสร็จตามกําหนดเวลาเล็ก 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมถูกตอง 

- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทกัษะไมสัมพนัธกับโจทย 

หรือไมแสดงลำดบัขั้นตอน 

 

 



๖๗ 

 

 

 

   - การประเมินผลการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

     กำหนดเกณฑการประเมินผลการแกปญหาทางคณิตศาสตร ดังนี้ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๑. ความเขาใจปญหา ๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- เขาใจปญหาไดถูกตอง 

- เขาใจปญหาบางสวนไมถูกตอง 

-  เขาใจปญหานอยมาก หรือไมเขาใจปญหา 

๒. การเลือกยุทธวิธี

การแกปญหา 

๓ (ดี) 

 

๒ (พอใช) 

 

๑ (ปรับปรุง) 

- เลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสมและเขียนประโยคคณิตศาสตร

ไดถูกตอง 

- เลือกวิธีการแกปญหา ซึ่งอาจนำไปสูคำตอบที่ถูก แตยังม ี

บางสวนผิด โดยอาจเขียนประโยคคณิตศาสตรไมถูกตอง 

- เลือกวิธีการแกปญหาสวนใหญไมถูกตอง 

๓. การใชวิธีการ

แกปญหา 

๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- นำวิธีการปญหาไปใชไดถูกตอง 

- นำวิธีการปญหาไปใชไดถูกตองเปนบางครั้ง 

- นำวิธีการปญหาไปใชไมถูกตอง 

๔. การสรุปคำตอบ ๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- สรุปคำตอบไดถูกตอง สมบูรณ 

- สรุปคำตอบทีไ่มสมบูรณหรือใชสัญลักษณไมถูกตอง 

-  ไมมีการสรุปคำตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

 

 

   - การประเมินผลการศึกษาคนควาทางคณิตศาสตร 

     ๑) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางคณิตศาสตรดานทฤษฎี ๔ ระดับ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๔ 

(ดีมาก) 

- การวางแผนชัดเจนและทำงานเปนระบบ 

- แสดงขอมูลที่ละเอียดชัดเจน 

- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชดัเจน 

- ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 

- นำเสนอผลงานอยางเหมาะสม 

๓ 

(ดี) 

- การวางแผนชัดเจน 

- แสดงขอมูลที่ละเอียด 

- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชดัเจน 

- ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 

- นำเสนอผลงานไดยังไมชัดเจน 

๒ 

(พอใช) 

- การวางแผนไมชัดเจน 

- แสดงขอมูลบางสวนผิดพลาด 

- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไมชัดเจน 

- ลงขอสรุปบางสวนผิดพลาด 

- นำเสนอผลงานไดไมชัดเจน 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- การวางแผนไมชัดเจน 

- แสดงขอมูลไมถูกตอง 

- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไมชัดเจน 

- ลงขอสรุปไมถูกตอง 

- นำเสนอผลงานไดไมถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 

 

 

 

     ๒) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางคณิตศาสตรที ่มีผลงานเปน

สิ่งประดิษฐ  ๔ ระดับ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๔ 

(ดีมาก) 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและแปลกใหม 

- แกปญหาและตอบสนองตามความตองการ 

- วางแผนการสรางมีคุณภาพ แสดงรายละเอียดของชิ้นงานในแตละสวนชัดเจนสมบูรณ 

- เลือกและใชเครื่องมือไดเหมาะสม 

- ใชงานไดตามความคาดหวัง 

๓ 

(ดี) 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและแปลกใหม 

- แกปญหาและตอบสนองตามความตองการ 

- วางแผนการสรางและมีการแสดงรายละเอียดของแตละสวน 

- เลือกและใชเครื่องมือไดเหมาะสม 

- ใชงานไดตามความคาดหวัง 

๒ 

(พอใช) 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

- แกปญหาและตอบสนองตามความตองการ 

- วางแผนการสรางและมีการแสดงรายละเอยีดบางสวนไมชัดเจน 

- เลือกและใชเครื่องมือไดเหมาะสม 

- ใชงานไดตามความคาดหวัง 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค 

- ไมตอบสนองตอการแกปญหาและความตองการ 

- วางแผนการสรางไมชดัเจน 

- เลือกและใชเครื่องมือไมเหมาะสม 

- ใชงานไมไดตามความคาดหวัง 

 

  

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

 

 

 

   - การประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู 

    การรวมกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญมอบหมายภาระงานเปนกลุ ม กำหนดเกณฑ              

การประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๑. การวางแผน ๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- วางแผนและมอบหมายหนาทีใ่หสมาชิกไดชัดเจน 

- วางแผน แตมอบหมายหนาที่ใหสมาชิกไมชัดเจน 

- ไมมีการวางแผน 

๒. ความรวมมือ           

ในกลุม 

๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- ทุกคนทำงานตามหนาที่รับผดิชอบ 

- สมาชิกสวนมากทำงานตามหนาที ่

- สมาชิกไมทำงานตามหนาที ่

๓. ทักษะการปฏิบัติการ ๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- ปฏิบัตติามขั้นตอนอยางถูกตองเหมาะสม 

- ปฏิบัติตามขั้นตอนแตยังมีขอผิดพลาดเปนบางสวน 

- ไมสามารถปฏิบัตไิดตามขั้นตอนและมีความผิดพลาด 

๔. การเขียนรายงาน ๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- เขียนรายงานไดถูกตองเหมาะสมและนำเสนอไดสมบูรณ 

- เขียนรายงานไมสมบูรณ 

- รายงานมีขอผิดพลาดหรือไมเขียนรายงาน 

๕. เวลา ๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 

- ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดแตไมสมบูรณ 

- ปฏิบัติงานไมเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 

 

  ๒.๒ แฟมสะสมงานคณิตศาสตร  

   การประเมินแฟมสะสมงานคณิตศาสตร กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๔ 

(ดีมาก) 

- ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดบัความรูและพัฒนาการของผูเรียน 

และแสดงถึงความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา  

๓ 

(ดี) 

- ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดบัความรูและพัฒนาการของผูเรียน  

ไมมีขอผิดพลาดที่แสดงวาไมเขาใจ  

๒ 

(พอใช) 

- ผลงานมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกใหเห็นถึงระดับความรูและพัฒนาการของผูเรียน           

แตพบวาบางสวนมีความผิดพลาดหรือไมชัดเจนหรือแสดงถึงความไมเขาใจ 

ในเรื่องที่ศึกษาของผูเรียน 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- ผลงานมีขอมูลนอย ไมมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกหรือแสดงใหเห็นถึงระดับความรูและ

พัฒนาการของผูเรียน 



๗๑ 

 

 

 

  ๒.๓ โครงงานคณิตศาสตร  

   การประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๔ 

(ดีมาก) 

- แสดงถึงความเขาใจปญหาอยางชัดเจน 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบโครงงาน 

- ใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดทำโครงงานจนประสบผลสำเร็จ 

- การนำเสนอรายงานเปนลำดบัขั้นตอนดีมากและใชเปนแบบอยางได 

- มีการวางแผนการทำงานเปนระบบและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา 

- มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่นาเชื่อถือและหลากหลาย 

๓ 

(ดี) 

- แสดงถึงความเขาใจปญหา 

- การออกแบบโครงงานถูกตองเปนบางสวน 

- ใชเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานใหประสบผลสำเร็จเพียงบางสวน 

- การนำเสนอรายงานเปนลำดบัขั้นตอน 

- มีการวางแผนการทำงานและทำงานเสร็จตามกำหนด 

- มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

๒ 

(พอใช) 

- เขาใจปญหาแตใชเวลานาน 

- ตองอาศัยการแนะนำในการออกแบบโครงงาน 

- ตองไดรับคำแนะนำเก่ียวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงาน 

- ตองไดรับคำแนะน าในการเขยีนรายงาน 

- มีการวางแผนการทำงาน แตไมชัดเจนและทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 

- มีการศึกษาคนควาขอมูลนาเชือ่ถือไดเพียงบางสวน 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- ไมเขาใจปญหา 

- การออกแบบโครงงานและการทดลองไมถูกตอง 

- ตองไดรับคำแนะนำเก่ียวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานทุกขั้นตอน 

- การเขียนรายงานยังมีขอบกพรอง 

- มีการวางแผนการทำงาน ไมเปนระบบและทำงานเสร็จชากวาที่กำหนด 

- มีการศึกษาคนควาขอมูลนอยไมสัมพันธกับโครงงานที่จัดทำ 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 

 

 

 

  ๒.๔ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

   - การประเมินผลสมรรถนะดานคณิตศาสตร กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๑. การแกปญหา ๓ (ดี) 

 

๒ (พอใช) 

 

๑ (ปรับปรุง) 

- ใชวิธีดำเนนิการแกปญหาไดสำเร็จอยางมีประสทิธิภาพและอธิบาย

ขั้นตอนของวิธีการไดอยางชัดเจน 

- มีวิธีดำเนินการแกปญหาไดสำเร็จ แตไมสามารถอธิบายขั้นตอนของ

วิธีการไดอยางชัดเจน 

- มีหลักฐานหรือรองรอยการดำเนินการแกปญหาบางสวน          

แตแกปญหาไมสำเร็จ 

๒. การใหเหตุผล ๓ (ดี) 

 

๒ (พอใช) 

 

๑ (ปรับปรุง) 

- มีการอางอิงที่ถูกตองและเสนอแนวคิดประกอบการตัดสนิใจ              

อยางสมเหตุสมผล 

- มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวนและเสนอแนวคิดประกอบ               

การตัดสินใจ แตอาจไมสมเหตุสมผลบางกรณ ี

- มีการเสนอแนวคิดที่ไมสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ                        

และไมบรรลุการอางอิง 

๓. การสื่อความหมาย ๓ (ดี) 

 

 

๒ (พอใช) 

 

 

๑ (ปรับปรุง) 

- ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง นำเสนอโดยใช

กราฟ แผนภูมิ หรือ ตารางแสดงขอมูลประกอบตามลำดบัขั้นตอน

ชัดเจนและมีรายละเอียดสมบูรณ 

- ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรนำเสนอโดยใชกราฟ 

แผนภูมิ หรือ ตารางแสดงขอมลูประกอบตามลำดบัขั้นตอน               

ไดชัดเจนบางสวน แตขาดรายละเอียดที่สมบูรณ 

- ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรอยางงาย ๆ ไมไดใชกราฟ 

แผนภูมิ หรือ ตารางและการนำเสนอขอมูลไมชัดเจน 

๔. การชื่อมโยงความรู ๓ (ดี) 

 

 

๒ (พอใช) 

 

๑ (ปรับปรุง) 

- นำความรู หลักการ และวีการทางคณิตศาสตรในการเชื่อมโยงกับ

สาระคณิตศาสตรหรือสาระอื่นในชีวิตประจำวัน เพื่อชวยในการ

แกปญหาหรือประยุกตใชไดอยางสอดคลองและเหมาะสม 

- นำความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรในการเชื่อมโยงกับ

สาระคณิตศาสตรไดบางสวน 

- นำความรู  หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร ไปเชื่อมโยง             

ไมเหมาะสม 

 

 

 



๗๓ 

 

 

 

   - การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  

     การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ประเมินโดยใชแบบประเมินสมรรถนะสำคัญ

ของผูเรียน กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการใหคะแนน 

(๓) 

ดีเยี่ยม 

ผูเรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนาํไปใชในชีวิตประจำวนัเพื่อ 

ประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม 

จำนวน ๓-๕ สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดบัด ี

(๒) 

ดี 

ผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัตติามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๑-๒ สมรรถนะ และไมม ี

    สมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 

๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๒ สมรรถนะ และไมม ี

    สมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 

๓. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน ๔-๕ สมรรถนะ และไมม ี

    สมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(๑) 

พอใช 

ผูเรียนรับรูและปฏบิัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน ๔-๕ สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะ 

    ใดไดผลการประเมินตำ่กวาระดับผาน หรือ 

๒. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน ๒ สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใด 

    ไดผลการประเมินตำ่กวาระดับผาน 

(๐) 

ปรับปรุง 

ผูเรียนรับรูและปฏบิัติไดไมครบตามเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณา 

จากผลการประเมินระดบัตองปรับปรุง ตั้งแต ๑ สมรรถนะ 

เกณฑการใหคะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ    ให  ๓  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง    ให  ๒  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง    ให  ๑  คะแนน  

   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง    ให  ๐  คะแนน 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๓-๑๕ ดีเยี่ยม (๓) 

๙-๑๒ ดี (๒) 

๕-๘ ผาน (๑) 

ต่ำกวา ๕ ไมผาน (๐) 



๗๔ 

 

 

 

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

ชื่อ................................................นามสกุล................................................เลขที่..............ชัน้................. 

คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 

 

สมรรถนะดาน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ด ี
(๒) 

ผาน 
(๑) 

ไมผาน 
(๐) 

๑. ความสามารถ           
ในการสื่อสาร 

๑.๑ มีความสามารถในการรับ-สงสาร     

๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ 
ของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

๑.๓ ใชวิธกีารสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ     

๑.๔ เจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได     

๑.๕เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
๒. ความสามารถ        ใน
การคิด 

๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     

๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

๒.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

๒.๔ มีความสามารถในการสรางองคความรู     

๒.๕ ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกบัตนเองไดอยางเหมาะสม     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
๓. ความสามารถ 
ในการแกปญหา 

๓.๑ สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได     

๓.๒ ใชเหตุผลในการแกปญหา     

๓.๓ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม     

๓.๔ แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปูองกันและแกไขปญหา     

๓.๕ สามารติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
๔. ความสามารถ       
ในการใชทักษะชีวติ 

๔.๑ เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย     

๔.๒ สามารถทำงานกลุมรวมกบัผูอื่นได     

๔.๓ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชวีติประจำวัน     

๔.๔ จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม     

๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
๕. ความสามารถ         
ในการใชเทคโนโลย ี

๕.๑ เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวัย     

๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี     

๕.๓ สามารถนําเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     

๕.๔ ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     

๕.๕ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 



๗๕ 

 

 

 

 ๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  การประเม ินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ประเม ินโดยใช แบบประเมินคุณลักษณะ               

อันพึงประสงค กำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการใหคะแนน 

(๓) 

ดีเยี่ยม 

ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสยัและนําไปใชในชีวติประจำวนัเพื่อประโยชนสุข         

ของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง ๘ คณุลักษณะ คือ ไดระดบั ๓ 

จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดบั ๒ 

(๒) 

ดี 

ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมิน ระดับ ๓ จำนวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไมมคีุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินตำ่กวาระดับ ๒ หรือ 

๒. ไดผลการประเมิน ระดับ ๓ จำนวน ๔ คุณลักษณะ และไมมคีุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินตำ่กวาระดับ ๑ หรือ 

๓. ไดผลการประเมิน ระดับ ๒ จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินตำ่กวาระดับ ๑  

(๑) 

ผาน 

ผูเรียนรับรูและปฏบิัติตามกฎเกณฑ และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมิน ระดับ ๑ จำนวน คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินตำ่กวาระดับ ๑ หรือ 

๒. ไดผลการประเมิน ระดับ ๒ จำนวน ๔ คุณลักษณะ และไมมคีุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินตำ่กวาระดับ ๑  

(๐) 

ไมผาน 

ผูเรียนรับรูและปฏบิัติไดไมครบตามเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจาก                 

ผลการประเมิน ระดับ ๐ ตั้งแต ๑ คุณลักษณะขึ้นไป 

เกณฑการใหคะแนน     

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ    ให  ๓  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง    ให  ๒  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง    ให  ๑  คะแนน  

   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง    ให  ๐  คะแนน 

 

 

 

 

 



๗๖ 

 

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ชื่อ................................................นามสกุล................................................เลขที่..............ชัน้................. 

คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
 

รายการระเมิน 
ระดับคณุภาพ 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ด ี
(๒) 

ผาน 
(๑) 

ไมผาน 
(๐) 

๑. รักชาติ ศาสน  

กษัตริย 

๑.๑  ยืนตรงเคารพธงชาติ และรองเพลงชาติได     
๑.๒  เขารวมกิจกรรมทีส่รางความสามัคคี และเปนประโยชน

ตอโรงเรยีน 
    

๑.๓  เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม       
หลักศาสนา 

    

๑.๔  เขารวมกิจกรรมที่เกีย่วกับสถาบันพระมหากษตัริย      
ตามที่โรงเรียนจดัขึ้น 

    

๒. ซื่อสัตย สุจริต ๒.๑  ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง     

๒.๒  ปฏิบตัิในสิ่งที่ถูกตอง     

๓. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

๓.๑  ปฏิบตัิตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ         
ของโรงเรียน 

    

๓.๒  มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ              
ในชีวิตประจำวัน 

    

๔. ใฝเรียนรู ๔.๑ รู จักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนำไปปฏิบัตไิด     

๔.๒  รูจักจัดสรรเวลาใหเหมาะสม     

๔.๓  เชื่อฟงคำสั่งสอนของบิดา-มารดา ครู      

๔.๔  ตั้งใจเรียน     

๕. อยูอยาง
พอเพียง 

๕.๑  ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยดั     

๕.๒  ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา     

๕.๓  ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน     

๖. มุงมั้นในการ
ทำงาน 

๖.๑  มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ไดรบัมอบหมาย     

๖.๒  มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ     

๗. รักความเปน
ไทย 

๗.๑  มีจติสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภมูิปญญาไทย     

๗.๒  เห็นคุณคาและปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย     

๘. มีจิตสาธารณะ ๘.๑  รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทำงาน     

๘.๒  รูจักการดูแลรักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียนและโรงเรียน 

    

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

 

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

 



๗๗ 

 

 

 

 ๔. เกณฑการตัดสินผลการเรียน 

  ๔.๑  เกณฑการตัดสินระดับผลการเรียน 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนน 

๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 

๓ ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนคอนขางดี ๖๕ - ๖๙ 

๒ ผลการเรียนปานกลาง ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช ๕๕ - ๕๙ 

๑ ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ำ ๕๐ - ๕๔ 

๐ ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ   ๐ - ๔๙ 

  ๔.๒  เกณฑการตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 

   (๑)  ตัดสินผลการเรียน ร 

         หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเนื่องจาก ผูเรียนไมมีขอมูลผลการ

เรียนในรายวิชาครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่มอบหมายใหทำ ซึ่ง

งานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมเีหตุสุดวิสัยที่ทำใหประเมินผลการเรียนไมได 

         ตัดสินผลการเรียน มส. 

         หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรียน มีเวลาเรียน

ไมถึงรอยละ 8๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 

 

 

 

 ๕. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน 

  เกณณการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 

ระดับคุณภาพ ความหมาย ชวงคะแนน 

ดีเยี่ยม 
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน             

ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 
๑๖ - ๒๐ 

ดี 
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน             

ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได 
๑๓ - ๑๕ 

ผาน 

มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน               

ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได แตยังมีขอบกพรอง 

บางประการ 

๑๐ - ๑๒ 

ไมผาน 

ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยงัมขีอบกพรองที ่

ตองการไดรับการปรบัปรุงแกไขหลายประการ 

๙ - ๑๐ 
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อภิธานศัพท 

การแจกแจงของความนาจะเปน (probability distribution)  

 การอธิบายลักษณะของตัวแปรสุมโดยการแสดงคาที่เปนไปได และความนาจะเปนของการเกิด               

คาตาง ๆ ของตัวแปรสุมนั้น 

การประมาณ  (approximation) 

 การประมาณเปนการหาคาซึ่งไมใชคาที่แทจริง  แตเปนการหาคาที่มีความละเอียดเพียงพอที่จะ

นำไปใช  เชน  ประมาณ ๒๐.๒๕  เปน ๒๕ หรือประมาณ ๑๗๘ เปน ๑๘๐ หรือประมาณ ๑๘.๔๕ เปน ๒๐ 

เพื่อสะดวกในการคำนวณ  คาที่ไดจากการประมาณ เรียกวา  คาประมาณ 

การประมาณคา  (estimation) 

 การประมาณคาเปนการคำนวณหาผลลัพธโดยประมาณ  ดวยการประมาณแตละจำนวนที่เกี่ยวของ

กอนแลวจึงนำมาคำนวณหาผลลัพธ  การประมาณแตละจำนวนที่จะนำมาคำนวณอาจใชหลักการปดเศษ

หรือไมใชก็ได  ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในแตละสถานการณ 

การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation) 

 การแปลงทางเรขาคณิตในที่นี้เนนทั้งการแปลงที่ทำใหไดภาพท่ีเกิดจากการแปลงมีขนาดและรูปราง

เหมือนกับรูปตนแบบ  ซึ่งเปนผลจากการเลื่อนขนาน (translation)  การสะทอน (reflection)  และการหมุน 

(rotation) รวมทั้งการแปลงที่ทำใหไดภาพที่เกิดจากการแปลงมีรูปรางคลายกับรูปตนแบบ แตมีขนาดแตกตาง

จากรูปตนแบบ ซึ่งเปนผลมาจากการยอ/ขยาย (dilation) 

การสืบเสาะ การสำรวจ และการสรางขอความคาดการณเกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต 

 การสืบเสาะ  การสำรวจ  และการสรางขอความคาดการณเปนกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมให

ผูเรียนสรางองคความรูขึ้นมาดวยตนเอง  ในที่นี้ใชสมบัติทางเรขาคณิตเปนสื่อในการเรียนรู  ผูสอนควรกำหนด

กิจกรรมทางเรขาคณิตที่ผูเรียนสามารถใชความรูพื้นฐานเดิมที่เคยเรียนมาเปนฐานในการตอยอดความรู  ดวย

การสืบเสาะ สำรวจ  สังเกตหาแบบรูป  และสรางขอความคาดการณที่อาจเปนไปได  อยางไรก็ตามผูสอนตอง

ใหผูเรียนตรวจสอบวาขอความคาดการณนั้นถูกตองหรือไม               โดยอาจคนควาหาความรูเพิ่มเติมวา

ขอความคาดการณนั ้นสอดคลองกับสมบัติทางเรขาคณิตหรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตใดหรือไม ในการ

ประเมินผลสามารถพิจารณาไดจากการทำกิจกรรมของผูเรียน 
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การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา 

 การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา เปนการแสดงแนวคิด วิธีการ หรือขั้นตอนของการหา

คำตอบของโจทยปญหา โดยอาจใชการวาดภาพประกอบ เขียนเปนขอความดวยภาษางายๆ หรืออาจเขียน

แสดงวิธีทำอยางเปนขั้นตอน 

การหาผลลัพธของการบวก ลบ คูณ หารระคน 

 การหาผลลัพธของการบวก ลบ คูณ หารระคน เปนการหาคำตอบของโจทยการบวก ลบ คูณ หารที่

มีเครื่องหมาย  +  -  ×  ÷  มากกวาหนึ่งเครื่องหมายที่แตกตางกัน เชน 

 (๔ + ๗) – ๓ =    

 (๑๘ ÷ ๒) + ๙ =  

 (๔ × ๒๕) – (๓ × ๒๐) =  

 ตัวอยางตอไปนี้ ไมเปนโจทยการบวก ลบ คูณ หารระคน 

 (๔ + ๗) + ๓ =         เปนโจทยการบวก ๒ ขั้นตอน  

 (๔× ๑๕) × (๕ × ๒๐) =           เปนโจทยการคูณ ๓ ขั้นตอน 

การใหเหตุผลเกี่ยวกับปริภูม ิ(spatial reasoning) 

 การใหเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิในที่นี ้เปนการใชความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติตาง ๆ ของรูป

เรขาคณิตและความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต มาใหเหตุผลหรืออธิบายปรากฏการณหรือแกปญหาทาง

เรขาคณิต 

ขอมูล (data) 

 ขอมูลเปนขอเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับวาเปนขอเท็จจริงของเรื่องที่สนใจ ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวม 

อาจเปนไดทั้งขอความและตัวเลข 

ความรูสึกเชิงจำนวน (number sense) 

 ความรูสึกเชิงจำนวนเปนสามัญสำนึกและความเขาใจเกี่ยวกับจำนวนที่อาจพิจารณาในดานตาง ๆ 

เชน 

   เขาใจความหมายของจำนวนที่ใชบอกปริมาณ (เชน ดินสอ ๕ แทง) และใชบอกอันดับที่ (เชน             

โตวิ่งเขาเสนชัยเปนคนที่ ๕) 

   เขาใจความสัมพันธที ่หลากหลายของจำนวนใด ๆ กับจำนวนอื่น ๆ เชน ๘ มากกวา ๗ อยู ๑              

แตนอยกวา ๑๐ อยู ๒ 

   เขาใจเก่ียวกับขนาดหรือคาของจำนวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอื่น เชน๘ มีคาใกลเคียงกับ 

๔ แต ๘ มีคานอยกวา ๑๐๐ มาก 
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   เขาใจผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวน เชน ผลบวกของ ๖๕ + ๔๒ ควรมากกวา ๑๐๐ 

เพราะวา ๖๕ > ๖๐   ๔๒ > ๔๐ และ ๖๐ + ๔๐ = ๑๐๐ 

   ใชเกณฑจากประสบการณในการเทียบเคียงเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของจำนวน เชน              

การรายงานวา ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คนหนึ่งสูง ๒๕๐ เซนติเมตรนั้นไมนาจะเปนไปได 

ความสัมพันธแบบสวนยอย – สวนรวม (part – whole relationship)  

          ความสัมพันธแบบสวนยอย – สวนรวมของจำนวน เปนการเขียนแสดงจำนวนในรูปของจำนวน ๒ 

จำนวนขึ้นไป โดยที่ผลบวกของจำนวนเหลานั้นเทากับจำนวนเดิม เชน ๘ อาจเขียนเปน ๒ กับ ๖ หรือ ๓ กับ 

๕ หรือ ๐ กับ ๘ หรือ ๑ กับ ๒ กับ ๕ ซึ่งอาจเขยีนแสดงความสัมพันธไดดังนี้ 

                ๘                                ๘                                   ๐                            ๑ 

                                                                           ๘                            ๘          ๒ 

         ๒             ๖                ๓              ๕                          ๘                             ๕ 

 

จำนวน (number)  

 จำนวนเปนคำที่ไมมีคำจำกัดความ (คำอนิยาม)  จำนวนแสดงถึงปริมาณของสิ่งตาง ๆ  จำนวนมี

หลายชนิด เชน จำนวนนับ จำนวนเต็ม เศษสวน ทศนิยม  

จำนวนที่หายไปหรือรูปที่หายไป  

 จำนวนที่หายไปหรือรูปที่หายไปเปนจำนวนหรือรูปที่เมื่อนำมาเติมสวนที่วางในแบบรูป แลวทำให

ความสัมพันธในแบบรูปนั้นไมเปลี่ยนแปลง เชน 

 ๑     ๒     ๕     ๗     ๙ ........    จำนวนที่หายไปคือ ๑๑ 

     ∆      ∆  ........    ∆    รูปที่หายไปคือ   

ตัวไมทราบคา 

 ตัวไมทราบคาเปนสัญลักษณที่ใชแทนจำนวนที่ยังไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ ซึ่งตัวไมทราบคา

จะอยูสวนใดของประโยคสัญลักษณก็ได  ในระดับประถมศึกษาการหาคาของตัวไมทราบคาอาจหาไดโดยใช

ความสัมพันธของการบวกและการลบ หรือการคูณและการหาร เชน 

   +  ๓๓๓ =  ๙๙๙             ๑๘  ×  ก  =  ๕๔ 

 ๑๒๐  =  A  ÷  ๙   ๗๗๘๙  -  ๑๕๖  =   

 

 

 

 



๘๒ 

 

 

 

ตัวเลข (numeral) 

ตัวเลขเปนสัญลักษณที่ใชแสดงจำนวน      

 ตัวอยาง 

 เขียนตัวเลข แสดงจำนวนมังคุดไดหลายแบบ  เชน 

 ตัวเลขไทย : ๗ 

 ตัวเลขฮินดูอารบิก : 7 

 ตัวเลขโรมัน : VII 

 ตัวเลขทั้งหมดแสดงจำนวนเดียวกัน แมวาสัญลักษณที่ใชจะแตกตางกัน                  

ตารางทางเดียว (one-way table) 

 ตารางทางเดียวเปนตารางที่มีการจำแนกรายการตามหัวเรื ่องเพียงลักษณะเดียวเทานั ้น  เชน   

จำนวนนักเรียนของโรงเรียนแหงหนึ่งจำแนกตามชั้นป 

จำนวนนักเรียนของโรงเรียนแหงหนึ่งจำแนกตามชั้นป 

ชั้น จำนวน(คน) 

ประถมศึกษาปที่ 1 

ประถมศึกษาปที่ 2 

ประถมศึกษาปที่ 3 

ประถมศึกษาปที่ 4 

ประถมศึกษาปที่ 5 

ประถมศึกษาปที่ 6 

65 

7๐ 

69 

62 

72 

6๐ 

รวม 398 
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ตารางสองทาง (two-way table) 

 ตารางสองทางเปนตารางที่มีการจำแนกรายการตามหัวเรื่องสองลักษณะ เชน  จำนวนนักเรียนของ

โรงเรียนแหงหนึ่งจำแนกตามชั้น และเพศ 

จำนวนนักเรียนของโรงเรียนแหงหนึ่งจำแนกตามชั้นป และเพศ 

ชั้นป 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย(คน) หญิง (คน) 

ประถมศึกษาปที่ 1 

ประถมศึกษาปที่ 2 

ประถมศึกษาปที่ 3 

ประถมศึกษาปที่ 4 

ประถมศึกษาปที่ 5 

ประถมศึกษาปที่ 6 

38 

33 

32 

28 

32 

25 

27 

37 

37 

34 

4๐ 

35 

65 

7๐ 

69 

62 

72 

6๐ 

รวม 188 21๐ 398 

 

แถวลำดับ (array) 

 แถวลำดับเปนการจัดเรียงจำนวนหรือสิ่งตาง ๆ ในรูปแถวและสดมภ  อาจใชแถวลำดับเพื่ออธิบาย

เกี่ยวกับการคูณและการหาร เชน 

 

 

  

 

 

 

ทศนิยมซ้ำ 

 ทศนิยมซ้ำเปนจำนวนที่มีตัวเลขหรือกลุมของตัวเลขที่อยูหลังจุดทศนิยมซ้ำกันไปเรื่อย ๆ  ไมมีที่

สิ้นสุด เชน  ๐.๓๓๓๓…    ๐.๔๑๖๖๖...    ๒๓.๐๒๑๘๑๘๑๘...   ๐.๒๔๓๒๔๓๒๔๓…      

 สำหรับทศนิยม เชน ๐.๒๔  ถือวาเปนทศนิยมซ้ำเชนเดียวกัน เรียกวา ทศนิยมซ้ำศูนย เพราะ ๐.๒๕ 

= ๐.๒๕๐๐๐... 

 ในการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมซ้ำ อาจเขียนไดโดยการเติม • ไวเหนือตัวเลขที่ซ้ำกัน เชน 

 ๐.๓๓๓๓…        เขียนเปน  ๐. ๓̇   อานวา  ศูนยจุดสาม  สามซ้ำ 

 ๐.๔๑๖๖๖...   เขียนเปน   ๐.๔๑๖̇   อานวา  ศูนยจุดสี่หนึ่งหก  หกซ้ำ 

การคูณ 

๒ × ๕ = ๑๐ 

๕ × ๒ = ๑๐ 

การหาร 

๑๐ ÷ ๒ = ๕ 

๑๐ ÷ ๕ = ๒ 
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 หรือเติม • ไวเหนือกลุมตัวเลขที่ซ้ำกัน ในตำแหนงแรกและตำแหนงสุดทาย เชน 

 ๒๓.๐๒๑๘๑๘๑๘...   เขียนเปน  ๒๓.๐๒๑̇๘̇   อานวา  ยี่สิบสามจุดศูนยสองหนึ่งแปด หนึ่งแปดซ้ำ 

 ๐.๒๔๓๒๔๓๒๔๓…   เขียนเปน  ๐. ๒̇๔๓̇   อานวา  ศูนยจุดสองสี่สาม สองสี่สามซ้ำ 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  

 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเปนความสามารถที่จะนำความรูไปประยุกตใชในการเรียนรู

สิ่งตาง ๆ  เพื่อใหไดมาซึ่งความรูและประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๑. การแกปญหา      

  การแกปญหา เปนกระบวนการที่ผูเรียนควรจะเรียนรู ฝกฝน และพัฒนาใหเกิดทักษะขึ ้นใน

ตนเอง เพื่อสรางองคความรูใหม  เพื่อใหผูเรียนมีแนวทางในการคิดที่หลากหลาย รูจักประยุกตและปรับเปลี่ยน

วิธีการแกปญหาใหเหมาะสม รูจักตรวจสอบและสะทอนกระบวนการแกปญหา  มีนิสัยกระตือรือรน ไมยอทอ 

รวมถึงมีความมั่นใจในการแกปญหาที่เผชิญอยูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน นอกจากนี้ การแกปญหายัง

เปนทักษะพื้นฐานที่ผูเรียนสามารถนำไปใชในชีวิตจริงได การสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการแกปญหา

อยางมีประสิทธิผล ควรใชสถานการณหรือปญหาทางคณิตศาสตรที่กระตุน ดึงดูดความสนใจ สงเสริมใหมีการ

ประยุกตความรูทางคณิตศาสตร ขั้นตอน/กระบวนการแกปญหา และยุทธวิธีแกปญหาที่หลากหลาย 

 ๒. การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 

  การสื่อสาร เปนวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดและสรางความเขาใจระหวางบุคคลผานชองทาง                

การสื่อสารตาง ๆ ไดแก การฟง การพูด การอาน การเขียน การสังเกต และการแสดงทาทางการสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร เปนกระบวนการสื่อสารที่นอกจากนำเสนอผานชองทางการสื่อสาร การฟง การพูด การอาน 

การเขียน การสังเกตและการแสดงทาทางตามปกติแลว ยังเปนการสื่อสารที่มีลักษณะพิเศษ โดยมีการใช

สัญลักษณ ตัวแปร ตาราง กราฟ สมการ อสมการ ฟงกชัน หรือแบบจำลอง เปนตน มาชวยในการสื่อ

ความหมายดวย 

  การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร เปนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จะ

ชวยใหผูเรียนสามารถถายทอดความรูความเขาใจ แนวคิดทางคณิตศาสตร หรือกระบวนการคิดของตนใหผูอื่น

รับรูไดอยางถูกตองชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การที่ผู เรียนมีสวนรวมในการอภิปรายหรือการเขียนเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นถายทอดประสบการณซึ่งกันและกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น             

จะชวยใหผูเรียนเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีความหมาย เขาใจไดอยางกวางขวางลึกซึง้และจดจำไดนานขึ้น 

 ๓. การเชื่อมโยง   

  การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เปนกระบวนการที่ตองอาศัยการคิด วิเคราะห และความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ในการนำความรู เนื้อหา และหลักการทางคณิตศาสตร มาสรางความสัมพันธอยางเปนเหตุเปนผล

ระหวางความรู และทักษะและกระบวนการที ่มีในเนื ้อหาคณิตศาสตรกับงานที ่เกี ่ยวของ เพื ่อนำไปสู                

การแกปญหาและการเรียนรูแนวคิดใหมท่ีซับซอนหรือสมบูรณข้ึน 
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  การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร เปนการนำความรูและทักษะและกระบวนการตาง ๆ 

ทางคณิตศาสตรไปสัมพันธกันอยางเปนเหตุเปนผล ทำใหสามารถแกปญหาไดหลากหลายวิธีและกะทัดรัดขึ้น 

ทำใหการเรียนรูคณิตศาสตรมีความหมายสำหรับผูเรียนมากยิ่งขึ้น 

  การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ เปนการนำความรู ทักษะและกระบวนการตาง ๆ            

ทางคณิตศาสตร ไปสัมพันธกันอยางเปนเหตุเปนผลกับเนื้อหาและความรูของศาสตรอื่น ๆ เชน วิทยาศาสตร     

ดาราศาสตร พันธุกรรมศาสตร จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร เปนตน ทำใหการเรียนคณิตศาสตรนาสนใจ                 

มีความหมาย และผูเรียนมองเห็นความสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร 

  การที่ผูเรียนเห็นการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร จะสงเสริมใหผูเรียนเห็นความสัมพันธของเนื้อหา

ตาง ๆ ในคณิตศาสตร และความสัมพันธระหวางแนวคิดทางคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ ทำใหผูเรียนเขาใจ

เนื้อหาทางคณิตศาสตรไดลึกซึ้งและมีความคงทนในการเรียนรู ตลอดจนชวยใหผูเรียนเห็นวาคณิตศาสตร             

มีคุณคา นาสนใจ และสามารถนำไปใชประโยชนในชีวิตจริงได 

 ๔. การใหเหตุผล 

  การใหเหตุผล เปนกระบวนการคิดทางคณิตศาสตรที่ตองอาศัยการคิดวิเคราะหและความคิด

ริเริ่มสรางสรรค ในการรวบรวมขอเท็จจริง ขอความ แนวคิด สถานการณทางคณิตศาสตรตาง ๆ แจกแจง

ความสัมพันธ หรือการเชื่อมโยง เพื่อใหเกิดขอเท็จจริงหรือสถานการณใหม 

  การใหเหตุผลเปนทักษะและกระบวนการที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล คิดอยางเปน

ระบบ สามารถคิดวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ สามารถคาดการณ วางแผน 

ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม การคิดอยางมีเหตุผลเปนเครื่องมือสำคัญที่ผูเรียนจะ

นำไปใชพัฒนาตนเองในการเรียนรูสิ่งใหม  เพื่อนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำรงชีวิต 

 ๕. การคิดสรางสรรค 

  การคิดสรางสรรค เปนกระบวนการคิดที่อาศัยความรูพื ้นฐาน จินตนาการและวิจารณญาณ               

ในการพัฒนาหรือคิดคนองคความรู หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 

ความคิดสรางสรรคมีหลายระดับ ตั้งแตระดับพื้นฐานที่สูงกวาความคิดพื้น ๆ เพียงเล็กนอย ไปจนกระทั่งเปน

ความคิดท่ีอยูในระดับสูงมาก  

 การพัฒนาความคิดสรางสรรคจะชวยใหผูเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีกระบวนการคิด 

จินตนาการในการประยุกต ที่จะนำไปสูการคิดคนสิ่งประดิษฐที่แปลกใหมและมีคุณคาที่คนสวนใหญคาดคิดไม

ถึงหรือมองขาม ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยกระตือรือรน ไมยอทอ อยากรูอยากเห็น อยากคนควาและ

ทดลองสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ 
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แบบรูป (pattern) 

 แบบรูปเปนความสัมพันธที่แสดงลักษณะสำคัญรวมกันของชุดของจำนวน รูปเรขาคณิต หรืออ่ืน ๆ   
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รูปเรขาคณิต  (geometric figure)   

 รูปเรขาคณิตเปนรูปที่ประกอบดวย จุด เสนตรง เสนโคง ระนาบ ฯลฯ อยางนอยหนึ่งอยาง 

 ตัวอยางของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ  เชน  เสนตรง  สวนของเสนตรง  รังสี 

 ตัวอยางของรูปเรขาคณิตสองมิติ  เชน  วงกลม  รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม 

 ตัวอยางของรูปเรขาคณิตสามมิติ เชน  ทรงกลม  ลูกบาศก  ปริซึม  พีระมิด 

เลขโดด (digit) 

 เลขโดดเปนสัญลักษณพื้นฐานที่ใชเขียนตัวเลขแสดงจำนวน   จำนวนที่นิยมใชในปจจุบันเปนระบบ

ฐานสิบ ในการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนใด ๆ ใน ระบบฐานสิบ ใชเลขโดดสิบตัว  

 เลขโดดที่ใชเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ไดแก ๐, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  และ 9    

 เลขโดดที่ใชเขียนตัวเลขไทย ไดแก ๐, ๑, ๒, ๓,  ๔, ๕, ๖, ๗,  ๘ และ ๙ 

สันตรง (straightedge) 

 สันตรงเปนเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชในการเขียนเสนในแนวตรง  เชน  ใชเขียนสวนของเสนตรง

และรังสี ปกติบนสันตรงจะไมมีขีดสเกลสำหรับการวัดระยะกำกับไว อยางไรก็ตามในการเรียนการสอนอนุโลม

ใหใชไมบรรทัดแทนสันตรงไดโดยถือเสมือนวาไมมีขีดสเกลสำหรับการวัดระยะกำกับ 

หนวยเดี่ยว (single unit) และหนวยผสม  (compound unit) 

 การบอกปริมาณที่ไดจากการวัดอาจใชหนวยเดี่ยว เชน  สมหนัก 12 กิโลกรัม  หรือใชหนวยผสม 

เชน   ปลาหนัก 1 กิโลกรัม 2๐๐ กรัม 

หนวยมาตรฐาน (standard unit) 

 หนวยมาตรฐานเปนหนวยการวัดที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป   เชน  กิโลเมตร  เมตร  เซนติเมตรเปน

หนวยมาตรฐานของการวัดความยาว    กิโลกรัม  กรัม มิลลิกรัมเปนหนวยมาตรฐานของการวัดน้ำหนัก    

อัตราสวน  (ratio) 

 อัตราสวนเปนความสัมพันธที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณซึ่งอาจมีหนวยเดียวกันหรือ

ตางกันก็ได  อัตราสวนของปริมาณ a ตอ ปริมาณ b เขียนแทนดวย a : b 

 




